บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.2.5 ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
2.2.5.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 ประกอบด้ วย
สินทรัพย์
1. ที่ดนิ (1)
2. อำคำร(2)
3. ส่วนปรับปรุ งอำคำร(3)

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
318.38
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
348.27
และเช่ำจำกบุคคลอื่น
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
247.85
และเช่ำจำกบุคคลอื่น
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ ในกำร ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
ดำเนินงำน

34.40

ไม่มี

5. เครื่ องตกแต่งและติดตัง้ (4)
6. อุปกรณ์และเครื่ องใช้
สำนักงำน
7. ยำนพำหนะ
8. สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ ำง(5)

ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ

181.95
7.70

ไม่มี
ไม่มี

ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ

3.99
15.80

ไม่มี
ไม่มี

รวม

1,158.34

(1) ที่ดินที่จดั ว่ำเป็ นทรัพย์สินประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

โฉนดเลขที่

1034, 1408
และ 15866

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

บมจ.เดอะ
แพลทินมั
กรุ๊ป

ที่ตัง้

ขนาดพืน้ ที่

ถนนพญำ
ไท รำชเทวี
กรุงเทพฯ

7 ไร่ 22 ตำรำงวำ
(เป็ นพื ้นที่รวมของที่ดินที่
เป็ นที่ตงของ
ั ้ The
Platinum Fashion Mall
อำคำร 1 (ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นทรัพย์สินประเภท
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน แต่มีบำงส่วนถูก
จัดอยูใ่ นทรัพย์สิน
ประเภทที่ดิน อำคำรและ

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 1

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2557
(ล้ านบาท)
10.09
(เป็ นมูลค่ำ
ของที่ดินที่
ได้ รับกำร
ปั นส่วนให้
เป็ น
ทรัพย์สิน
ประเภท
ที่ดิน อำคำร
และ

ภาระ
ผูกพัน

ไม่มี

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

โฉนดเลขที่

ที่ตัง้

1041 และ
15867

บมจ.เดอะ
แพลทินมั
กรุ๊ป

ถนนพญำ
ไท รำชเทวี
กรุงเทพฯ

6481,48236,
48237 และ
48238

บจ.เดอะ
แพลทินมั
สมุย

อ.บ่อผุด
เกำะสมุย
จ.สุรำษฎร์
ธำนี

ขนาดพืน้ ที่

อุปกรณ์)
2 ไร่ 2 งำน 11.2 ตำรำง
วำ
(เป็ นพื ้นที่รวมของที่ดินที่
เป็ นที่ตงของ
ั ้ The
Platinum Fashion Mall
อำคำร 2 (ซึง่
ประกอบด้ วยส่วนที่เป็ น
ศูนย์กำรค้ ำและโรงแรม))

10 ไร่ 1 งำน 21.5 ตำรำง
วำ

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์

เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2557
(ล้ านบาท)
อุปกรณ์)
116.58
(เป็ นมูลค่ำ
ของที่ดินที่
ได้ รับกำร
ปั นส่วนให้
เป็ น
ทรัพย์สิน
ประเภท
ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์
สำหรับใช้
ดำเนินธุรกิจ
โรงแรม)
191.71

รวม

ภาระ
ผูกพัน

ไม่มี

ไม่มี

318.38

(2) อำคำรที่จัดว่ำเป็ นทรัพย์สินประเภทที่ดิ น อำคำรและอุปกรณ์ (ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญได้ แก่ ส่วนที่เป็ นโรงแรม โนโวเทล
กรุ ง เทพ แพลทิ นัม ประตูนำ้ ศูน ย์ อำหำรและส ำนักงำนของบริ ษั ท ฯภำยในโครงกำร เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ ) มี
รำยละเอียดดังนี ้

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ทรัพย์ สิน
ประเภทอาคาร

บมจ. เดอะแพลทินมั

เดอะ แพลทินมั

กรุ๊ป

แฟชัน่ มอลล์

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
เพื่อดำเนินธุรกิจ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

44.40

ไม่มี

5.88

ไม่มี

อำคำร 1
บมจ. เดอะแพลทินมั

อำคำรด้ ำนหลัง

เพื่อทำเป็ นโรงอำหำร เช่ำที่ดินจำกกรมธนำ

กรุ๊ป

เดอะ แพลทินมั

สวัสดิกำรพนักงำน

แฟชัน่ มอลล์

และที่ จอดรถ

อำคำร 1

มอเตอร์ ไซค์

รักษ์

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ทรัพย์ สิน
ประเภทอาคาร

บมจ. เดอะแพลทินมั

เดอะ แพลทินมั

กรุ๊ป

แฟชัน่ มอลล์

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
เพื่อดำเนินธุรกิจ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)
297.99

ภาระผูกพัน

ไม่มี

อำคำร 2 (ส่วน
โรงแรม)
รวม

348.27

(3) ส่วนปรับปรุงอำคำรที่จดั ว่ำเป็ นทรัพย์สินประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญได้ แก่ ส่วนที่เป็ นโรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ศูนย์อำหำรและสำนักงำนของบริษัทฯภำยในโครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ) มี
รำยละเอียดดังนี ้
เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ทรัพย์ สิน
ประเภทส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

บมจ. เดอะแพลทินมั

เดอะ แพลทินมั

กรุ๊ป

แฟชัน่ มอลล์

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เพื่อดำเนินธุรกิจ

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

230.78

ไม่มี

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

9.08

ไม่มี

7.99

ไม่มี

อำคำร 2 (ส่วน
โรงแรม)
บมจ. เดอะแพลทินมั

เดอะ แพลทินมั

เพื่อดำเนินธุรกิจและ

กรุ๊ป

แฟชัน่ มอลล์

ใช้ เป็ นสำนักงำน

อำคำร 1
บจก.เดอะ แพลทินมั

เดอะ แพลทินมั

ใช้ เป็ นพื ้นที่

เช่ำพื ้นที่นิติบคุ คล

มำร์ เก็ต

แฟชัน่ มอลล์

สำนักงำน

อำคำรชุด เดอะ

อำคำร 1

แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์
รวม

247.85

(4) เครื่องตกแต่งและติดตังประกอบด้
้
วยเฟอร์ นิเจอร์ สำนักงำนและงำนตกแต่งภำยในโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
(5) สินทรัพย์ระหว่ำงติดตังและก่
้
อสร้ ำงประกอบด้ วยสินทรัพย์ระหว่ำงติดตังและก่
้
อสร้ ำงของเดอะ แพลทินัม แฟชัน่ มอลล์ อำคำร
1 เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อำคำร 2 (ส่วนโรงแรม) และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ ำงซึง่ ตังอยู
้ บ่ นที่ดินของบริ ษัท เดอะ แพลทินัม
สมุย จำกัด

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 3

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.2.5.2 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 ประกอบด้ วย
สินทรัพย์

กรรมสิทธิ์

1. ที่ดนิ (1)
2. อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งพื ้นที่ให้ เช่ำ(2)
3. อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งพื ้นที่ให้ เช่ำ
ระหว่ำงก่อสร้ ำง(3)

ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
241.34
1,191.42

ถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ

323.30

รวม

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1,756.06

(1) ที่ดินที่จดั ว่ำเป็ นทรัพย์สินประเภทอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

โฉนดเลขที่

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

ที่ตัง้

ขนาดพืน้ ที่

7 ไร่ 22 ตำรำงวำ
(เป็ นพื ้นที่รวมของที่ดินที่
เป็ นที่ตงของ
ั ้ The
Platinum Fashion Mall
อำคำร 1 (ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นทรัพย์สินประเภท
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน แต่มีบำงส่วนถูก
จัดอยูใ่ นทรัพย์สิน
ประเภทที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์)
2 ไร่ 2 งำน 11.2 ตำรำง
วำ
(เป็ นพื ้นที่รวมของที่ดินที่
เป็ นที่ตงของ
ั ้ The
Platinum Fashion Mall
อำคำร 2 (ซึง่
ประกอบด้ วยส่วนที่เป็ น
ศูนย์กำรค้ ำและโรงแรม)

1034, 1408
และ 15866

บมจ.เดอะ
แพลทินมั
กรุ๊ป

ถนนพญำ
ไท รำชเทวี
กรุงเทพฯ

1041 และ
15867

บมจ.เดอะ
แพลทินมั
กรุ๊ป

ถนนพญำ
ไท รำชเทวี
กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์

เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 4

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2557
(ล้ านบาท)
142.05
(เป็ นมูลค่ำ
ของที่ดินที่
ได้ รับกำร
ปั นส่วนให้
เป็ น
ทรัพย์สิน
ประเภท
อสังหำริม
ทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน)
97.78
(เป็ นมูลค่ำ
ของที่ดินที่
ได้ รับกำร
ปั นส่วนให้
เป็ น
ทรัพย์สิน
ประเภท
อสังหำริม
ทรัพย์เพื่อ

ภาระ
ผูกพัน

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

โฉนดเลขที่

18288 และ
18289

บมจ.เดอะ
แพลทินมั
กรุ๊ป

ที่ตัง้

จ.ปทุมธำนี

ขนาดพืน้ ที่

4 ไร่ 23.2 ตำรำงวำ

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ

เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2557
(ล้ านบาท)
กำรลงทุน
สำหรับใช้
ดำเนินธุรกิจ
ศูนย์กำรค้ ำ)
1.50

รวม

ภาระ
ผูกพัน

ไม่มี

241.34

(2) อำคำรและส่วนปรับปรุงพืน้ ที่ให้ เช่ำที่จดั ว่ำเป็ นทรัพย์สินประเภทอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ
ได้ แก่ทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อกำรพำณิชย์ในอำคำร 1 และอำคำร 2 ของโครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์) มีรำยละเอียดดังนี ้
เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ทรัพย์ สิน
ประเภทอาคาร
และส่ วนปรับปรุ ง
พืน้ ที่ให้ เช่ า

บมจ. เดอะ แพลทินมั

อำคำรและส่วน

กรุ๊ป

ปรับปรุงพื ้นที่ของ

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เพื่อดำเนินธุรกิจ

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

611.35

ไม่มี

เพื่อดำเนินธุรกิจ

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

574.29

ไม่มี

เพื่อดำเนินธุรกิจ

ที่ดินเช่ำจำกกรมธนำ

เดอะ แพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์
อำคำร 1
บมจ. เดอะ แพลทินมั

อำคำรและส่วน

กรุ๊ป

ปรับปรุงอำคำร
เดอะ แพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์
อำคำร 2 (ส่วน
ศูนย์กำรค้ ำ)

บมจ. เดอะ แพลทินมั

อำคำรและส่วน

กรุ๊ป

ปรับปรุงพื ้นที่

รักษ์

ด้ ำนหลังอำคำร
เดอะ แพลทินมั แฟ
ชัน มอลล์ อำคำร

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 5

5.78

ไม่มี

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ทรัพย์ สิน
ประเภทอาคาร
และส่ วนปรับปรุ ง
พืน้ ที่ให้ เช่ า

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1
รวม

1,191.42

(3) อำคำรและส่ว นปรั บ ปรุ ง พื น้ ที่ ใ ห้ เ ช่ำ ระหว่ำ งก่ อ สร้ ำงที่ จัด ว่ำ เป็ นทรั พย์ สิ น ประเภทอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อกำรลงทุน (ซึ่ง มี
องค์ประกอบที่สำคัญ ได้ แก่ทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อกำรพำณิชย์ในอำคำร 1 และอำคำร 2 ของโครงกำร
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์) มีรำยละเอียดดังนี ้

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ทรัพย์ สิน
ประเภทอาคาร
และส่ วนปรับปรุ ง
พืน้ ที่ให้ เช่ า
ระหว่ างก่ อสร้ าง

บมจ. เดอะแพลทินมั

เดอะ แพลทินมั

กรุ๊ป

แฟชัน่ มอลล์

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เพื่อดำเนินธุรกิจ

เจ้ ำของกรรมสิทธิ์

10.32

-

เพื่อดำเนินธุรกิจ

พื ้นที่เช่ำจำก

312.98

-

อำคำร 1
บจก. เดอะ แพลทินมั

งำนระหว่ำง

มำร์ เก็ต

ก่อสร้ ำงของ

สำนักงำนทรัพย์สิน

โครงกำร เดอะ

ส่วนพระมหำกษัตริย์

มำร์ เก็ต บำย
แพลทินมั
รวม

323.30

2.2.5.3 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ (ได้ แก่ ต้ นทุนสิทธิตำมโครงกำรแบงคอก สกำย
ไลน์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ) ซึง่ มีมลู ค่ำตำมบัญชี-สุทธิ จำนวนรวมทังสิ
้ ้น 59.99 ล้ ำนบำท ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ าตามบัญชี-สุทธิ

ต้ นทุนสิทธิตาม
โครงการแบงคอก สกายไลน์
57.49
(3.16)
54.33

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 6

ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
13.48
(7.83)
5.65

หน่ วย: ล้ านบาท
รวม
70.97
(10.98)
59.99

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯคือ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด มีควำมเห็นว่ำต้ นทุนที่เกิดจำกโครงกำรทำงเชื่อมของ
โครงกำรแบงคอก สกำยไลน์ จะถูกบันทึกเป็ นทรัพย์สนิ (Asset) บนงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษัทฯ โดยจะได้ รับกำรบันทึก
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (Intangible Assets) เมื่อพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 เรื่ องสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดย
พิจำรณำว่ำเป็ นสิทธิได้ รับกำรอนุญำตในกำรสร้ ำงทำงเชื่อมต่อ หรื ออำจถูกบันทึกในค่ำใช้ จ่ำยรอกำรตัดบัญชี เมื่อ พิจำรณำ
ตำมแม่บทกำรบัญชี โดยพิ จำรณำว่ำ เป็ นรำยจ่ำ ยเพื่อประโยชน์ เ ฉพำะตำมระยะเวลำของสัญ ญำ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯจะได้
ประสำนงำนอย่ำงใกล้ ชิดกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มีกำรลงบันทึกต้ นทุนที่เกิดจำกโครงกำรทำงเชื่อมของโค รงกำรแบงคอก
สกำยไลน์ ให้ ถกู ต้ องตำมมำตรฐำนบัญชีตอ่ ไป
2.2.5.4 เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าเช่ าที่ดินระยะยาว
เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ำยน พ.ศ.2554 บริ ษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด (ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่ควบรวมเป็ นบริ ษัทฯใน
เดือนธันวำคม พ.ศ.2556) ได้ ลงนำมในสัญญำเช่ำที่ดินกับสำนัก งำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริ ย์ เพื่อใช้ ที่ดินสำหรับกำร
พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ต่อมำเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2555 บริ ษัทดังกล่ำวได้ โอนสิทธิ
ในสัญญำเช่ำที่ดินให้ แก่บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (เดิมชื่อบริ ษัท แพลทินมั มำร์ เก็ ต เพลส จำกัด) ในรำคำตำม
สัญญำรวมต้ นทุนกำรกู้ยืม โดยสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนมีอำยุ 30 ปี นับจำกวันที่ครบกำหนด
ระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงช่วงแรกตำมเงื่อนไขของสัญญำ หรื อ 4 ปี นับจำกวันที่ผ้ ใู ห้ เช่ำส่งมอบพื ้นที่ครบทังหมดให้
้
แก่ผ้ เู ช่ำ (ส่ง
มอบเมื่อวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ.2557)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2556 บริ ษัทย่อยได้ จ่ำยเงินเช่ำล่วงหน้ ำไปแล้ วเป็ นจำนวน 588 ล้ ำนบำท และ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอนสิทธิกำรเช่ำอีกจำนวน 38 ล้ ำนบำท รวมเป็ นเงินจ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ ำทังสิ
้ ้นรวมเป็ นจำนวนเงิน 626 ล้ ำน
บำท โดยค่ำเช่ำส่วนที่เหลือจะขำระเป็ นรำยเดือนจนกว่ำจะสิ ้นสุดสัญญำ ในระหว่ำงปี พ.ศ.2557 เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำ
ที่ดินดังกล่ำวจำนวน 228 ล้ ำนบำท ถูกโอนไปเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 เงิน
จ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวมียอดคงเหลือจำนวนทังสิ
้ ้น 398 ล้ ำนบำท
2.2.5.5 เงินลงทุนของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท โดยมีรำยละเอียดของแต่ละบริ ษัทย่อย
ดังต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

มูลค่ าตาม
ทุนเรียก สัดส่ วนการ
บัญชีตามวิธี
ชาระแล้ ว ณ ถือหุ้นโดย
ราคาทุน ณ
วันที่ 31
บริษัทฯ
วันที่ 31
ธันวาคม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ.2557
ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ล้ านบาท) พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

บริ ษัท เดอะ แพลทินัม มำร์ เก็ต พัฒนำและบริ หำรโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย
จำกัด
แพลทินมั

683

100%

683

บริ ษั ท เดอะ แพลทิ นั ม สมุ ย พัฒนำและบริ หำรโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย จ.

20

100%

19.70

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 7

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

จำกัด

สุรำษฎร์ ธำนี

บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด

บริ หำรจัดกำรอำคำรภำยในกลุ่มบริ ษัทแพลทินมั

มูลค่ าตาม
ทุนเรียก สัดส่ วนการ
บัญชีตามวิธี
ชาระแล้ ว ณ ถือหุ้นโดย
ราคาทุน ณ
วันที่ 31
บริษัทฯ
วันที่ 31
ธันวาคม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ.2557
ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ล้ านบาท) พ.ศ.2557
(ล้ านบาท)

0.03

100%

0.03

นอกจำกนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำแห่งหนึ่ง (บริ ษัท
แบงคอก
สกำยไลน์ จำกัด) เพื่อดำเนินกำรบริ หำรโครงกำรสะพำนเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS ชิดลมกับศูนย์กำรค้ ำและอำคำร
พลำซ่ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ โดยมีรำยละเอียดของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำดังต่อไปนี ้
กิจการร่ วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้

ร้ อยละของเงินลงทุน

งบการเงินรวม
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
2557
2556
บริ ษั ท แบงคอก บ ริ ห ำ ร โ ค ร ง ก ำ ร
สกำยไลน์ จำกัด แบงคอกสกำยไลน์

ไทย

49.90

49.90

0.12

0.10

0.05

0.05

2.2.5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯจะพิจำรณำลงทุนในกิจกำรอื่นๆที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ หลักของบริ ษัทฯ คือกำร
พัฒนำ ก่อสร้ ำงและบริ หำรศูนย์ ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ รวมถึงอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทอื่นที่
เกี่ยวข้ อง (เช่น ศูนย์กำรค้ ำ โรงแรมและรี สอร์ ท ฯลฯ) ทังนี
้ ้ ในกำรตัดสินใจลงทุนในกิจกำรอื่นๆโดยบริ ษัทฯ จะต้ องผ่ำนกำร
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่งได้ ประเมินถึงควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลในกำรลงทุน ผลตอบแทนที่คำดว่ำจะ
ได้ รับจำกกำรลงทุน รวมถึงปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆที่เกี่ ยวข้ อง ในกรณีเป็ นกำรเข้ ำลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯจะควบคุมดูแล
บริ ษัทย่อยด้ วยกำรส่งกรรมกำรเข้ ำไปเป็ นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น ในกรณี ที่เป็ นบริ ษัทร่ วม บริ ษัทฯจะไม่เข้ ำไป
ควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ ชิด เพียงแต่จะจัดส่งตัวแทนจำกบริ ษัทฯเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทนันๆ
้ ทั ง้ นี ้ จำนวนตัวแทนจำก
บริ ษัทฯที่จะเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในกิจกำรอื่นๆที่บริ ษัทลงทุนจะขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯในกิจกำรเหล่ำนัน้ โดย
กำรเข้ ำลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนันจะต้
้ องเป็ นไปตำมนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงมีกำรดำเนินกำร
ให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.5.7 สินทรัพย์ อ่ ืนๆที่มีสัดส่ วนที่มีนัยสาคัญในงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 สินทรัพย์อื่นๆที่มีสดั ส่วนที่มีนยั สำคัญในงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ ได้ แก่
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 เงินลงทุนชั่วครำว ซึ่งมีจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 490.18 ล้ ำนบำท เงินลงทุนชั่วครำวดังกล่ำวเป็ นเงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน ของกองทุน รวม โดยบริ ษัท ฯมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ถื อ เงิ น ลงทุน ดัง กล่ำ วไว้ เพื่ อ ค้ ำ (Trading
Securities) และแสดงมูลค่ำยุติธรรมไว้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนของบริ ษัทฯ
 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อยคือบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย
จำกัด ซึง่ มีจำนวนรวมกันทังสิ
้ ้น 349.24 ล้ ำนบำท
 เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำงจำนวนทังสิ
้ ้น 84.86 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทย่อยคือบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์
เก็ต จำกัด สำหรับโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั
 ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นซึง่ มีจำนวนทังสิ
้ ้น 34.42 ล้ ำนบำท
 สินค้ ำคงเหลือ (ซึ่งประกอบด้ วยอำหำรและเครื่ องดื่มและวัสดุสิ ้นเปลือง) ซึ่งมีจำนวนทังสิ
้ ้น 12.71 ล้ ำน
บำท
2.2.5.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ ประกันภัยประเภทต่ างๆที่บริษัทฯได้ จัดทา
ในกำรดำเนินธุรกิจของศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวมถึงโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั
ประตูนำ้ บริ ษัทฯได้ จัดให้ มีกรมธรรม์ ประกันภัยซึ่งเป็ นไปตำมข้ อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นกำรลด
ผลกระทบที่อำจมีต่อผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ทรัพย์สินเกิดควำมเสียหำย โดยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่ำวประกอบด้ วย
1. กรมธรรม์ประกันกำรเสี่ยงภัยทุกชนิดและกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ออกโดยบริ ษัท ประกันคุ้ม
ภัย จำกัด (มหำชน) โดยมีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557-30
พฤศจิกำยน พ.ศ.2558 โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์จำนวน 4,454.5 ล้ ำนบำท
ประเภทของกำรเอำประกันภัยเป็ นกำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินและกำรประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก ทรั พย์ สินที่เอำประกันภัยรวมถึงสิ่งปลูกสร้ ำงรวมฐำนรำก รวมทังส่
้ วนปรั บปรุ งต่อเติม
โครงสร้ ำงถำวรต่ำงๆ รวมถึงระบบงำนภำยในของอำคำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
2. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกออกโดยบริ ษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด
(มหำชน) โดยมีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557-30 พฤศจิกำยน
พ.ศ.2558 โดยมีจำนวนเงิ นเอำประกันภัย 80,000,000 บำท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้ และตลอด
ระยะเวลำเอำประกันภัย
3. กรมธรรม์ประกันภัยควำมรุ นแรงทำงกำรเมืองออกโดยบริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
โดยมีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557-29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2558
โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัย 800,000,000 บำท ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำประกันภัย
4. กรมธรรม์ ป ระกันภัยเงิ นทดแทนแรงงำนออกโดยบริ ษั ท ประกัน คุ้มภัย จำกัด (มหำชน) โดยมี
ระยะเวลำประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557-30 พฤศจิกำยน 2558 โดยเป็ นกำร
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ประกันภัยควำมรับผิดของนำยจ้ ำงที่มีต่อลูกจ้ ำง โดยจำกัดจำนวนเงินค่ำทดแทนไม่เกิน 1,500,000
บำทต่ออุบตั ิเหตุหรื อกำรเจ็บป่ วยแต่ละครัง้
5. กรมธรรม์ ประกันควำมซื่อสัตย์ ออกโดยบริ ษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหำชน) โดยมีระยะเวลำ
ประกันภัย 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557-30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2558 โดยกรมธรรม์
ดังกล่ำวนี ้เป็ นกำรประกันภัยควำมซื่อสัตย์ของพนักงำน และมีจำนวนเงินเอำประกันภัย 300,000
บำทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บำทต่อเหตุกำรณ์
ทังนี
้ ้ จำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันกำรเสี่ยงภัยทุกชนิดและกำรประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก
(จำนวน 4,454.5 ล้ ำนบำท) และจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยควำมรุนแรงทำงกำรเมือง
(จำนวน 800 ล้ ำนบำท) รวมกันทัง้ 2 ก้ อนเท่ำกับ 5,254.5 ล้ ำนบำท เป็ นวงเงินที่เพียงพอที่จะนำมำใช้
ซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ทังอำคำร
้
1 และ
อำคำร 2 (โดยไม่รวมส่วนที่เป็ นทรัพย์สินประเภทที่ดิน ) ให้ กลับมำดำเนินกำรได้ อีกครัง้ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ดังกล่ำวได้ รับควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.2.5.9 สรุ ปย่ อสัญญาสาคัญทางธุรกิจที่บริษัทฯ บริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมได้ เข้ าเป็ นคู่สัญญาเพื่อดาเนินธุรกิจ
ศูนย์ ค้าส่ ง-ค้ าปลีกให้ เช่ าเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ในกำรดำเนินธุรกิจศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ (ศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ) และ
โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำโดยบริ ษัทฯ รวมถึงกำรเช่ำและบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย โดยบริ ษัทฯ
กำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
100% ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557) และโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี โดยบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557) มีสญ
ั ญำทำงธุรกิจที่สำคัญที่
เกี่ยวข้ องซึง่ บริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยเข้ ำไปเป็ นคูส่ ญ
ั ญำ โดยสรุปย่อของสัญญำทำงธุรกิจที่สำคัญ เหล่ำนันมี
้ ดงั ต่อไปนี ้
2.2.5.9.1 สัญญาสาคัญทางธุรกิจที่บริษัทฯได้ ดาเนินการจัดทาและเป็ นคู่สัญญา
สัญญาให้ เช่ าพืน้ ที่การค้ า
ชื่อสัญญา

สัญญำให้ เช่ำพื ้นที่กำรค้ ำ

คู่สัญญา

ผู้ให้ เช่ าพืน้ ที่: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้เช่ าพืน้ ที่: ผู้ประกอบธุรกิจกำรค้ ำรำยต่ำงๆ (เช่น ผู้เช่ำพื ้นที่เพื่อค้ ำส่งเสื ้อผ้ ำและ
สินค้ ำแฟชัน่ ผู้เช่ำพื ้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจร้ ำนอำหำร/แผงค้ ำอำหำรในศูนย์อำหำร ผู้
เช่ำพื ้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้ ำ สำขำของธนำคำรพำณิชย์ /พื ้นที่ตงของตู
ั้
้ ATM ผู้เช่ำพื ้นที่
เพื่อออกบูธ /ให้ บริ ก ำรประเภทต่ำ งๆ ผู้เช่ ำพืน้ ที่ เพื่ อติดตัง้ เครื่ องมือและอุปกรณ์
สือ่ สำร ผู้เช่ำพื ้นที่เพื่อดำเนินกำรโฆษณำ ฯลฯ)

สถานที่เช่ า

ห้ องชุด/พื ้นที่ซงึ่ ตังอยู
้ ่ภำยในศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึ่งจะมี
ขนำดพื ้นที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละสัญญำ
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ประเภทของธุรกิจการค้ าที่จะ
ดาเนินการในพืน้ ที่เช่ า

ขึน้ อยู่กับ ประเภทธุ ร กิ จ ของผู้เ ช่ ำ พื น้ ที่ ซึ่ง จะมี ก ำรระบุไว้ ใ นสัญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่ ซึ่ ง
บริ ษัทฯทำกับผู้เช่ำพื ้นที่แต่ละรำย ทังนี
้ ้ ผู้เช่ำพื ้นที่ตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจกำรค้ ำที่
แตกต่ำงและ/หรื อเพิ่มเติมไปจำกประเภทกำรค้ ำตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ เว้ นแต่จะ
ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำกบริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำ พื ้นที่ฝ่ำฝื นไม่
ปฏิ บัติ ต ำมสัญญำ บริ ษัท ฯสำมำรถยกเลิก สัญ ญำ หรื อ เรี ย กให้ ผ้ ูเช่ ำ พืน้ ที่ ชำระ
ค่ำปรับในอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ นับแต่วนั ที่ผ้ เู ช่ำ พื ้นที่ผิดสัญญำไปจนถึงวันที่
บริ ษั ท ฯให้ ค วำมยิ น ยอมเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ จนถึ ง วัน ที่ บ ริ ษั ท ฯบอกเลิ ก
สัญญำ ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษัทฯใน
ฐำนะผู้ให้ เช่ำพื ้นที่ ผู้เช่ำต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรให้ ควำมยินยอมสำหรับกำร
ประกอบธุรกิจกำรค้ ำที่แตกต่ำงหรื อเพิ่มเติมไปจำกที่ระบุไว้ ในสัญญำ ในอัตรำที่ระบุ
ไว้ ในสัญญำ

อายุสัญญาเช่ าและการต่ ออายุ
สัญญา

ระยะเวลำกำรเช่ำ พื ้นที่จะเป็ นไปตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้ ถ้ ำผู้เช่ำ
พื ้นที่ไม่ทำผิดเงื่อนไขของสัญญำ และประสงค์ จะเช่ำพืน้ ที่ต่อไปอีกหลังจำกครบ
กำหนดสัญญำ ผู้เช่ำพื ้นที่จะต้ องแจ้ งควำมประสงค์จะขอต่อสัญญำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรให้ แก่บริ ษัทฯทรำบก่อนครบอำยุสญ
ั ญำ ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญำต้ องทำควำมตกลง
เกี่ ย วกับ ก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ ำ พื น้ ที่ อัต รำค่ำ เช่ ำ พื น้ ที่ รวมถึ ง เงื่ อ นไขและ
ข้ อตกลงในสัญญำที่จะทำกันใหม่ ให้ เสร็ จก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเดิม และ
คูส่ ญ
ั ญำจะทำสัญญำเช่ำสำหรับกำรต่ออำยุไว้ เป็ นหลักฐำนด้ วย

ค่ าเช่ าและค่ าส่ วนกลาง

เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในแต่ละสัญญำ

เงินประกันการเช่ า

เป็ นไปตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในแต่ละสัญญำ เพื่อเป็ นกำรประกันกำรชำระค่ำเช่ำ
ค่ำบริ กำร ค่ำส่วนกลำง ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ เงินทดรองแทน ค่ำธรรมเนียม ค่ำเบี ้ย
ประกันต่ำงๆหรื อหนี ้อื่นๆที่เกิดจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำ พื ้นที่ปฏิบตั ิผิดสัญญำเช่ำ กรณีผ้ เู ช่ำ
พื ้นที่ไม่ชำระหนีต้ ำมสัญญำและ/หรื อควำมรั บผิดชอบทัง้ หลำยทัง้ ปวงของผู้เช่ำ
ให้ แก่บริ ษัทฯเมื่อถึงกำหนดชำระ ผู้เช่ำพื ้นที่ตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯในฐำนะผู้ให้ เช่ำ
พื ้นที่หกั ออกจำกเงินประกันตำมสัญญำเพื่อชำระหนี ้ดังกล่ำวทันที โดยไม่ต้องบอก
ล่วงหน้ ำ และหำกไม่เพียงพอ ผู้เช่ำพื ้นที่ตกลงจะชดใช้ ให้ ครบตำมจำนวนที่เหลือ
นอกจำกนี ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯในฐำนะผู้ให้ เช่ำพื ้นที่ใช้ สิทธิเลิกสัญญำอันเนื่องมำจำก
กำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ประพฤติผิดสัญญำก็ดี ผู้เช่ำพื ้นที่ เลิกสัญญำก่อนครบกำหนดอำยุ
สัญญำเช่ำก็ดี ผู้เช่ำพื ้นที่ยินยอมให้ บริ ษัทฯริ บเงินประกันกำรเช่ำดังกล่ำวได้ ทงหมด
ั้
ทันที อย่ำงไรก็ดี กำรริ บเงินประกันกำรเช่ำทังหมดไม่
้
เป็ นกำรตัดสิทธิของบริ ษัทฯที่
จะฟ้ องร้ องหรื อเรี ยกร้ องจำกผู้เช่ำพื ้นที่ สำหรับควำมเสียหำยอันมีจำนวนสูงกว่ำเงิ น
ประกันกำรเช่ำ

หน้ าที่และคารับรองของผู้เช่ า
พืน้ ที่ท่ สี าคัญ

1. ผู้เช่ำพื ้นที่จะปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบทังหลำยของผู
้
้ ให้ เช่ำ พื ้นที่และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆที่ได้ กำหนดไว้ ไม่ว่ำที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะได้ กำหนดขึน้ ใน
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อนำคต
2. กำรตกแต่ง ปรั บ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงสถำนที่เ ช่ำ รวมถึ งกำรดัดแปลง ต่อ เติ ม
ซ่อมแซมสถำนที่เช่ำ ผู้เช่ำพื ้นที่ต้องได้ รับอนุมตั ิเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำกผู้ให้
เช่ำเสียก่อน จึงจะเริ่ มดำเนินกำรได้
3. ผู้เช่ำพื ้นที่จะไม่โอนสิทธิ ให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อให้ เช่ำช่วง หรื อให้ บคุ คลอื่นใดเข้ ำ
ครอบครองและใช้ ประโยชน์ในสถำนที่เช่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ไม่ว่ำจะได้ รับ
ค่ำตอบแทนหรื อไม่ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้
เช่ำพื ้นที่เสียก่อน หำกผู้เช่ำ พื ้นที่ประพฤติผิดสัญญำข้ อนี ้ ผู้ให้ เช่ำ พื ้นที่มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำทันที
4. ผู้เช่ำพื ้นที่จะต้ องใช้ สถำนที่เช่ำประกอบกิจกำรค้ ำเป็ นปกติ หำกผู้เช่ำพื ้นที่หยุด
หรื อปิ ดกิจกำรค้ ำหรื อทอดทิ ้งสถำนที่เช่ำเป็ นเวลำ 7 วันติดต่อกัน โดยไม่แจ้ ง
เป็ นลำยลัก ษณ์ อักษรให้ ผ้ ูใ ห้ เช่ ำ พืน้ ที่ ทรำบล่วงหน้ ำ ให้ ถือ ว่ำผู้เ ช่ำ พื น้ ที่ ผิด
สัญญำอันเป็ นสำระสำคัญ และให้ ผ้ ใู ห้ เช่ ำพื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำเช่ำ พื ้นที่
ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้ ำก่อน
การเลิกและการสิน้ สุดสัญญา

กรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุแห่งกำรเลิกและสิ ้นสุดสัญญำ
1. ถ้ ำคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดผิดสัญญำข้ อหนึง่ ข้ อใดหรื อหลำยข้ อรวมกัน หรื อตก
เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อทรัพย์สินถูกยึด หรื อตกอยู่ใน
กำรบังคับคดี คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ฝ่ำยปฏิบตั ิผิดสัญญำแก้ ไข
เหตุแห่งกำรผิดสัญญำให้ แล้ วเสร็ จภำยในเวลำที่กำหนด หำกฝ่ ำยที่ผิดสัญญำ
ไม่ ส ำมำรถแก้ ไขเหตุแ ห่ง กำรผิ ด สัญ ญำให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในเวลำดัง กล่ำ ว
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งมีสิทธิ บอกเลิกสัญญำได้ ทนั ที โดยมิต้องบอกกล่ำว และ
ฝ่ ำยที่ปฏิบตั ิผิดสัญญำตกลงชดใช้ คำ่ เสียหำยอันเกิดจำกกำรนันโดยสิ
้
้นเชิง
2. ในกรณีที่สญ
ั ญำเช่ำพื ้นที่ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ และไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ออกไปอีก ให้ ถือว่ำสัญญำสิ ้นสุดทันที
3. ในกรณีเกิดอัคคีภยั หรื อภัยพิบตั ิอย่ำงอื่น อันเป็ นเหตุให้ สถำนที่เช่ำเกิดควำม
เสียหำยหรื อสูญเสีย จนไม่สำมำรถประกอบกำรได้ อีกต่อไป ให้ ถือว่ำสัญญำ
สิ ้นสุดทันที
4. ในกรณีที่ทำงรำชกำรเวนคืนอำคำรสถำนที่เช่ำ หรื อกรุ งเทพมหำนครมีคำสัง่
ห้ ำมไม่ให้ ใช้ ประโยชน์ในสถำนที่เช่ำ ให้ ถือว่ำสัญญำเช่ำพื ้นที่สิ ้นสุดทันที
เมื่อสัญญำเช่ำ พืน้ ที่สิ ้นสุดลงไม่ว่ำด้ วยเหตุใด ผู้เช่ำ พื ้นที่จะต้ องขนย้ ำยทรัพย์สิน
และบริ ว ำรออกจำกสถำนที่เช่ ำ และส่ง มอบสถำนที่ คืน ให้ แ ก่ผ้ ูให้ เ ช่ำ พืน้ ที่ ทัน ที
ภำยในวันครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ หรื อวันที่ผ้ ใู ห้ เช่ำพื ้นที่บอกเลิกสัญญำ แล้ วแต่วนั
ใดจะเกิดขึ ้นก่อน

การผิดนัดสัญญา

ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ผิดนัดชำระค่ำเช่ำ ค่ำบริ กำร ค่ำส่วนกลำง หรื อปฏิบตั ิผิดสัญญำ
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ในข้ อหนึง่ ข้ อใดหรื อหลำยข้ อ ผู้ให้ เช่ำ พื ้นที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ช่ำพื ้นที่แก้ ไขเหตุแห่งกำรผิด
นัด สัญญำ ภำยในระยะเวลำอันสมควร หำกผู้เช่ ำ พื น้ ที่ ไม่ด ำเนิน กำรแก้ ไขเหตุ
ดังกล่ำว ผู้เช่ำพื ้นที่ตกลงยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำพื ้นที่ดำเนินกำรเพื่อให้ ตดั หรื องดบริ กำร
ไฟฟ้ ำ ก๊ ำซ น ้ำประปำ โทรศัพท์ที่ให้ บริ กำรในสถำนที่เช่ำได้ โดยผู้เช่ำ พื ้นที่ตกลงจะ
ไม่เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆจำกผู้ให้ เช่ำ พื ้นที่

สัญญาว่ าจ้ างบริหารโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูนา้
ชื่อสัญญา

สัญญำว่ำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ

คู่สัญญา

ผู้ว่าจ้ างบริหาร: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ผู้รับจ้ างบริหาร: บริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึ กษำ
จัดกำรโรงแรม (เป็ นบริ ษัทในเครื อของเครื อ ACCOR ซึ่งเป็ น
เครื อข่ำยกำรบริ หำรโรงแรมในระดับนำนำชำติ)

อายุของสัญญา

สัญญำว่ำจ้ ำงบริ หำรโรงแรมมีอำยุ 10 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่โรงแรมเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรแก่
ลูกค้ ำเป็ นครั ง้ แรกในเดือนพฤศจิ กำยน พ.ศ.2554 จนถึงวันที่ครบกำหนด 10 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่โรงแรมเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรแก่ลู กค้ ำเป็ นครัง้ แรก หรื อวันอื่นใดตำมแต่
ผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำรและผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะได้ ตกลงร่ วมกันในภำยหลัง ทังนี
้ ้ หลังจำกที่
สัญญำว่ำจ้ ำงบริ หำรโรงแรมครบกำหนด 10 ปี ดังกล่ำว คู่สญ
ั ญำจะได้ มำเจรจำตก
ลงต่อสัญญำกันอีกครัง้ หนึง่ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่สญ
ั ญำครบกำหนด

การแต่ งตัง้ ผู้รับจ้ างบริหาร
โรงแรม

ผู้วำ่ จ้ ำงบริ หำรตกลงที่จะแต่งตังผู
้ ้ รับจ้ ำงบริ หำร ให้ เป็ นตัวแทนของตนในกำรบริ หำร
จัดกำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ (“โรงแรม”) ตลอดอำยุของ
สัญญำ ทังนี
้ ้ ผู้วำ่ จ้ ำงบริ หำรรับทรำบและตกลงให้ ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรเป็ นผู้กำหนดแผน
ธุรกิจ แผนกำรตลำด และแผนกำรดำเนินงำนของโรงแรม โดยผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำรจะไม่
เข้ ำมำแทรกแซงกำรบริ หำรและกำรดำเนินกิจกำรของโรงแรมโดยผู้รับจ้ ำงบริ หำร

การคัดเลือกและแต่ งตัง้
พนักงานในโรงแรม

1. ผู้รับจ้ ำงบริ หำรมีสิทธิและหน้ ำที่ในกำรคัดเลือก แต่งตัง้ กำหนดเงื่อนไขในกำร
ว่ำจ้ ำงงำน และควบคุมบังคับบัญชำพนักงำนในโรงแรม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำร
บริ หำรและดำเนินกิจกำรโรงแรมจะเป็ นไปตำมแผนงำนและมำตรฐำนที่กำหนด
ไว้ อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนในโรงแรมจะเป็ นลูกจ้ ำงของผู้วำ่ จ้ ำงบริ หำร
2. ผู้รับจ้ ำงบริ หำรมีสิทธิที่จะแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรโรงแรม (General Manager) รวมถึง
ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน (Financial Controller) ของโรงแรมรำยใหม่แทนที่รำยเดิม
โดยผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะต้ องปรึกษำหำรื อเรื่ องดังกล่ำวกับผู้วำ่ จ้ ำงบริ หำรด้ วย

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินกิจการ
โรงแรม

ผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆที่เกิ ด ขึน้ และเกี่ ยวเนื่องกับกำร
ดำเนินกิจกำรโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
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การกาหนดแผนธุรกิจ

ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะต้ องส่งร่ำงแผนธุรกิจประจำปี ให้ ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรพิจำรณำเป็ นกำร
ล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 45 วันก่อนเริ่ มปี งบประมำณในแต่ละปี โดยร่ ำงแผนธุรกิ จ
ประจำปี ดังกล่ำวจะประกอบด้ วยประมำณกำรรำยได้ ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินงำน ประมำณกำรกำไรจำกกำรดำเนินงำน ประมำณกำรอัตรำกำรเข้ ำพักใน
โรงแรม ประมำณกำรงบกระแสเงิ น สด ประมำณกำรควำมต้ อ งกำรใช้ เ งิ น ทุน
หมุนเวียน รวมถึงประมำณกำรเงินลงทุนในทรัพย์สินถำวรของโรงแรม และแผนกำร
ขำยและกำรตลำดของโรงแรม
ทังผู
้ ้ วำ่ จ้ ำงบริ หำรและผู้รับจ้ ำงบริ หำรโรงแรมจะต้ องร่ วมกันพิจำรณำและอนุมตั ิร่ำง
แผนธุรกิจประจำปี ดังกล่ำว ก่อนจะนำร่ ำงแผนธุรกิจไปใช้ จริ ง เมื่อมีกำรนำร่ ำงแผน
ธุรกิ จที่ ได้ รับ ควำมเห็ นชอบร่ ว มกันระหว่ำ งระหว่ำ งผู้ว่ำ จ้ ำ งบริ ห ำรและผู้รับ จ้ ำ ง
บริ หำรไปใช้ จริ งแล้ ว ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะต้ องมีกำรติดตำมและควบคุมค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรดำเนินกำรต่ำงๆที่เกิดขึ ้น ไม่ให้ เกินกว่ำตัวเลขตำมที่กำหนดไว้ ในร่ ำงแผนธุรกิจ
ประจำปี เว้ น แต่มีควำมจำเป็ นและได้ รั บกำรพิจำรณำและเห็นชอบโดยผู้ว่ำจ้ ำ ง
บริ หำร

การใช้ แบรนด์ ACCOR และ
Novotel

โรงแรมมีสิทธิที่จะใช้ แบรนด์ Novotel หรื อ ACCOR เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อโรงแรม
ภำยใต้ เงื่อนไขที่ว่ำกำรบริ หำรงำนโรงแรมจะเป็ นไปตำมเงื่อนไขและมำตรฐำนกำร
บริ หำรและกำรดำเนินกิจกำรโรงแรมที่กำหนดขึ ้นโดยเครื อ ACCOR อย่ำงเคร่งครัด

การรายงานประจาเดือน

ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะต้ องรำยงำนให้ ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรทรำบเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ของโรงแรมในเดือนก่อนหน้ ำ ภำยในวันที่ 20 ของแต่ละเดือน

งบการเงินของโรงแรม

ผู้ รั บ จ้ ำงบริ ห ำรจะก ำหนดให้ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำยกำรเงิ น ต้ องเตรี ย มงบกำรเงิ น ซึ่ ง
ประกอบด้ วยงบกำไรขำดทุนและงบดุลของโรงแรม (ซึ่งจะต้ องได้ รับกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี) ซึ่งต้ องส่งให้ ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรพิจำรณำและรับทรำบ ภำยใน 60 วัน
นับจำกวันสิ ้นรอบปี บัญชี

ข้ อมูลและหลักฐานในการ
จัดเตรียมงบการเงิน

ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะดำเนินกำรจัดทำและจัดเก็บข้ อมูล เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆที่
ถูกต้ องและเพียงพอในกำรจัดเตรี ยมงบกำรเงิ นของโรงแรม โดยข้ อมูล เอกสำรและ
หลักฐำนดังกล่ำวซึง่ ถือว่ำเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้วำ่ จ้ ำงบริ หำรจะต้ องถูกจัดเก็บไว้ อย่ำง
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และพร้ อมสำหรับกำรตรวจสอบโดยผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำร เมื่อมีกำร
แจ้ งล่วงหน้ ำให้ ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรทรำบในกำหนดระยะเวลำอันสมควร

การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ ผ้ รู ับ
จ้ างบริหาร

ค่ำตอบแทนทีจ่ ะจ่ำยให้ แก่ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรประกอบด้ วย 2 ส่วนใหญ่ ได้ แก่
1. ค่ำธรรมเนียมขันพื
้ ้นฐำน (Base Fee)
2. ค่ำธรรมเนียมในกำรสร้ ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน (Incentive Fee)
ซึง่ อัตรำคำตอบแทนทังสองส่
้
วนให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ

กรมธรรม์ ประกันภัย

ตลอดช่วงอำยุของสัญญำว่ำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม ผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำร (โดยกำรช่วยเหลือ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 14

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

และคำแนะนำที่จำเป็ นจำกผู้รับจ้ ำงบริ หำร) จะจัดให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยประเภท
ต่ำงๆที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องมีสำหรับกำรดำเนินธุรกิจโรงแรม
ใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจ

ผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำรจะต้ องดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรจัดให้ ทำงโรงแรมมีใบอนุญำตที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจโรงแรมจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง

สัญญาร่ วมทุนโครงการทางเชื่อมอาคารในย่ านราชประสงค์ (Bangkok Skyline)
ชื่อสัญญา

สัญญำร่วมทุนโครงกำรทำงเชื่อมอำคำรในย่ำนรำชประสงค์ (Bangkok Skyline)

วันที่ทาสัญญา

4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556

คู่สัญญา

ประกอบด้ วย
1. กลุม่ เกษร
2. กลุ่มแพลทินมั (ซึ่งประกอบด้ วยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และนิติบคุ คลอำคำรชุด เดอะแพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์)
(รวมเรี ยก 1. และ 2. ว่ำ “เจ้ าของอาคารในโครงการ Bangkok Skyline”)
3. บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (“BS”)
4. สมำคมผู้ประกอบวิสำหกิจในย่ำนรำชประสงค์

วัตถุประสงค์ ของสัญญา

คู่สญ
ั ญำทุกฝ่ ำยตกลงร่ วมกันดำเนินกำรปรับปรุ งแบบ ก่อสร้ ำงและบริ หำรจัดกำร
โครงกำร Bangkok Skyline ซึ่งเป็ นโครงกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อมเข้ ำสู่ระบบขนส่ง
มวลชนโดยรถไฟฟ้ ำในบริ เวณรำชประสงค์ โดยให้ มีทำงเดินลอยฟ้ ำเชื่ อมต่อกับ
อำคำรธุรกิจ ซึง่ เริ่ มต้ นตังแต่
้ อำคำรอัมริ นทร์ พลำซ่ำ อำคำรเกษร อำคำรที่จะก่อสร้ ำง
ขึน้ ในอนำคตของบริ ษั ท ในกลุ่ม เกษร (ซึ่ ง ตัง้ อยู่บ นอำคำรนำรำยณ์ ภัณ ฑ์ เ ดิ ม )
ห้ ำงสรรพสินค้ ำบิ๊กซี โครงกำรในอนำคตของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด
(โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ) ข้ ำมคลองแสนแสบ ผ่ำนอำคำรโรงแรม โน
โวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูน ้ำ และศูนย์ แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่น
มอลล์ โดยโครงกำร Bangkok Skyline จะเชื่อมต่อกับสถำนีรถไฟฟ้ ำชิดลม เพื่อ
ให้ บริ กำรแก่ประชำชนที่สญ
ั จรไปมำโดยทั่วไป (ทัง้ หมดรวมเรี ยกว่ำ “อาคารใน
โครงการ Bangkok Skyline”)

การแต่ งตัง้ BS เป็ นตัวแทน

 เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline ตกลงแต่งตังให้
้ BS เป็ นตัวแทน
ในกำรเข้ ำทำสัญญำต่อเชื่อมพื ้นที่กบั บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน) (“BTS”) ในกำรเชื่อมทำงตำมพื ้นที่ที่กำหนด ดำเนินกำรขออนุญำต
จำกหน่ว ยงำนรำชกำรในกิ จกำรที่เ กี่ ย วกับ กำรก่ อ สร้ ำงโครงกำร Bangkok
Skyline รวมถึงทำหน้ ำที่ประสำนงำนกับคู่สญ
ั ญำทุกฝ่ ำยและผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
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กำรดำเนินโครงกำร
 เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline ตกลงปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของ
สัญญำต่อเชื่อมพื ้นที่ที่จดั ทำขึ ้นระหว่ำง BTS และ BS
การลงทุนก่ อสร้ างโครงการ
Bangkok Skyline

 เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline จะก่อสร้ ำงทำงเชื่อมตำมแบบ
แปลนที่เห็นชอบโดย BS และได้ รับอนุญำตจำกกรุ งเทพมหำนคร (BMA) แล้ ว
เท่ำนัน้
 กำรรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline ให้ เป็ น
ดังต่อไปนี ้
1) การก่ อสร้ างบนเขตที่ดินที่เป็ นที่ตัง้ อาคารของเจ้ าของอาคารแต่ ละ
ราย: เจ้ ำของอำคำรนันๆจะเป็
้
นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรก่อสร้ ำง
2) การก่ อสร้ างในที่ดินสาธารณะของกรุ งเทพมหานคร: ให้ เป็ นไปตำม
อัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ซึ่งอัตรำดังกล่ำวได้ รับควำมเห็นชอบร่ วมกัน
ระหว่ำงกลุม่ แพลทินมั และกลุม่ เกษร
3) ค่ า ใช้ จ่ ายในการออกแบบ แก้ ไขแบบ ก่ อสร้ าง ดู แ ล ซ่ อมแซม
ปรั บปรุ งและรื อ้ ถอนทางเชื่อม: เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok
Skyline แต่ละรำย ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นทังในส่
้ วนที่อยู่ในเขต
ที่ดินของตนและส่วนที่อยู่ในเขตที่ดินสำธำรณะของกรุ งเทพมหำนคร ตำม
ส่วนที่ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยมีหน้ ำที่รับผิดชอบซึ่งได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1) และ 2)
ข้ ำงต้ น

ระยะเวลาการก่ อสร้ างและการ
ส่ งมอบพืน้ ที่

เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำย จะก่อสร้ ำงทำงเชื่อมส่วนที่
ตนรับผิดชอบให้ แล้ วเสร็ จภำยในเวลำ 900 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทำกำร
ก่อสร้ ำงจำกกรุ งเทพมหำนคร หรื อระยะเวลำที่จะได้ ขยำยออกไปตำมแต่ที่จะได้ ตก
ลงและเห็นชอบร่ วมกัน โดยเมื่อกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ ให้ เจ้ ำของอำคำรที่ก่อสร้ ำง
ทำงเชื่อมแล้ วเสร็ จส่งมอบทำงเชื่อมให้ แก่ BS เพื่อทำกำรตรวจสอบและให้ ควำม
เห็นชอบ ก่อนจะมีกำรส่งมอบให้ แก่กรุ งเทพมหำนคร และส่งมอบสิทธิให้ BS เป็ น
ผู้บริ หำรจัดกำรโครงกำร Bangkok Skyline ต่อไป

ระยะเวลาการใช้ ทางเชื่อม

กำหนดระยะเวลำกำรใช้ ประโยชน์ จำกทำงเชื่ อมเท่ำกับระยะเวลำสัมปทำนกำร
ดำเนินกำรบริ หำรระบบทำงเดินรถไฟฟ้ ำซึ่ง BTS ได้ รับจำกกรุ งเทพมหำนคร (ซึ่ง
ระยะเวลำสัม ปทำนกำรด ำเนิ น กำรบริ ห ำรระบบรถไฟฟ้ ำที่ BTS ได้ รั บ จำก
กรุ ง เทพมหำนครในช่ ว งแรก จะสิ น้ สุด ลงในเดื อ นธั น วำคมปี พ.ศ.2572) โดย
ระยะเวลำกำรใช้ ทำงเชื่อมในแต่ ละส่วนของเจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok
Skyline แต่ละรำย ต้ องไม่เกินระยะเวลำที่เจ้ ำของอำคำรนันมี
้ สิทธิตำมสัญญำเช่ำ
ที่ดินและสิทธิที่ตนเองมีอยูบ่ นที่ดินนัน้

กรรมสิทธิ์ในทางเชื่อม

ทำงเชื่อมส่วนที่สร้ ำงในเขตที่ดินที่ตงอำคำรใดให้
ั้
เป็ นกรรมสิทธิ์ ของเจ้ ำของอำคำร
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 16

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

นัน้ โดยเจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยตกลงให้ BS มีสิทธิ
ในกำรบริ ห ำรจัด กำรทำงเชื่ อ ม ส่ว นสิ่ ง ก่ อ สร้ ำงตำมสัญ ญำที่ ก่ อ สร้ ำงบนพื น้ ที่
สำธำรณะจะต้ องยกให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรุ งเทพมหำนคร โดยกรุ งเทพมหำนครจะ
ส่งมอบสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมให้ แก่ BS ดำเนินกำรต่อไป
การประกันภัย

เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบก่อสร้ ำง
โครงกำร Bangkok Skyline ตำมที่กำหนดไว้ ตกลงเป็ นผู้จดั ทำประกันภัยตลอดอำยุ
สัญญำ ในส่วนที่เจ้ ำของอำคำรนันๆรั
้ บผิดชอบบนเขตที่ดินที่ตงอำคำรของเจ้
ั้
ำของ
อำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำย ซึง่ ต้ องครอบคลุมถึงควำมรับผิดต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรใช้ ทำงเชื่อม และคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลที่สำม
สำธำรณชน ต่ออุบตั ิเหตุหรื อภยันตรำยใดๆที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรใช้ ทำงเชื่อม และใน
ส่วนของทำงเชื่อมในที่ดินสำธำรณะของกรุ งเทพมหำนครนัน้ ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับ
กำรจัดทำประกันภัยซึ่งต้ องรับผิดชอบโดยกลุ่มเกษรและกลุ่มแพลทินัมให้ เป็ นไป
ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ

ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก

ตลอดระยะเวลำกำรใช้ ทำงเชื่ อ มตำมสัญ ญำ หำกเกิ ด ควำมเสี ย หำยใดๆแก่
บุคคลภำยนอก อันเนื่องมำจำกสภำพควำมชำรุ ดบกพร่ อง หรื อกำรเสื่อมสภำพกำร
ใช้ งำนของทำงเชื่อมส่วนใด เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำย
ที่เป็ นผู้รับผิดชอบก่อสร้ ำงทำงเชื่อมในส่วนนันๆเป็
้ นผู้ชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดขึ ้น
แต่ผ้ เู ดียว

อาคารอื่นขอเชื่อมต่ อเข้ าสู่ทาง
เชื่อม

หำกมีอำคำรอื่นใด (ที่ไม่ใช่อำคำรที่เป็ นของเจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok
Skyline ณ วันลงนำมในสัญญำ) ที่มีควำมประสงค์จะเชื่อมต่อกับทำงเชื่อมใน
อนำคต ผ่ำนโครงกำร Bangkok Skyline คู่สญ
ั ญำตกลงให้ BS เป็ นผู้พิจำรณำ
เห็นชอบ โดยเจ้ ำของอำคำรใหม่ที่จะขอต่อเชื่ อมจะต้ องชำระค่ำตอบแทนในกำร
ต่อเชื่อมให้ แก่กลุม่ แพลทินมั และกลุม่ เกษรตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ

การบริหารจัดการทางเชื่อม

เมื่อกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อมแล้ วเสร็ จ ให้ BS เป็ นผู้ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม
ร่ ว มกับสมำคมผู้ป ระกอบวิ สำหกิ จในย่ำ นรำชประสงค์ ตลอดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ จำกทำงเชื่อม โดยจะจัดให้ มีคณะกรรมกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมซึ่ง
ประกอบด้ วยกรรมกำรทังสิ
้ ้น 6 คน โดยมีตวั แทนจำกกลุม่ แพลทินมั จำนวน 3 คน
และจำกกลุม่ เกษรจำนวน 3 คน รวมเป็ น 6 คน

ผู้บริหารโครงการ Bangkok
Skyline

เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยตกลงให้ BS มีสิทธิบริ หำร
จัดกำรโครงกำรแต่เพียงผู้เดียว ตลอดระยะเวลำกำรใช้ ประโยชน์จำกทำงเชื่อม โดย
ให้ BS มีอำนำจหน้ ำที่ที่สำคัญ ได้ แก่
 เป็ นตัวแทนของเจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline ในกำรเจรจำ
ประสำนงำน ท ำสัญ ญำหรื อ ข้ อตกลงกับ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆเพื่ อ กำรด ำเนิ น
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โครงกำร
 ดำเนินกำรออกกฎระเบียบกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม สำหรับใช้ เป็ นมำตรฐำน
กำรออกแบบ ก่อสร้ ำงและกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม
 ควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม
 ออกกฏระเบียบปฏิบตั ิในกำรใช้ ทำงเชื่อมสำหรับเจ้ ำของอำคำรและประชำชน
ผู้ใช้ ทำงเชื่อม
 ควบคุมให้ เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและกฏระเบียบที่ BS ได้ กำหนดไว้
ทังนี
้ ้ เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยตกลงจะชำระค่ำ
บริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมให้ แก่ BS เป็ นรำยปี ตำมอัตรำที่คณะกรรมกำรบริ หำรจัดกำร
ทำงเชื่อมจะพิจำรณำเห็นชอบและแจ้ งให้ ทรำบเป็ นรำยปี
เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยจะดูแลและรับผิดชอบกำร
บริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมในส่วนที่ตนเป็ นผู้รับผิดชอบก่อสร้ ำงในเขตที่ดินที่ตงอำคำร
ั้
ของตน ให้ เป็ นไปตำมกฏระเบี ยบและกฎเกณฑ์ ต่ำงๆที่ กำหนดโดย BS อย่ำ ง
เคร่ งครัด ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของตนเอง โดยในกรณีมี ควำมเสียหำยใดๆต่อ BS ที่ต้อง
รับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอกหรื อต่อ BTS เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok
Skyline จะร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ควำมเสียหำยนัน้ ๆตำมสัดส่วนกำรก่อสร้ ำง
โครงกำรของแต่ละรำย ให้ แก่ BS เต็มจำนวน
การผิดสัญญา การบอกเลิก
สัญญาและการสิน้ สุดลงของ
สัญญา

การผิดสัญญา
ในกรณีที่เจ้ ำของอำคำรรำยใดไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อไม่ชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุ ง รื อ้ ถอนทำงเชื่อม เจ้ ำของอำคำรที่ไม่ทำตำมสัญญำตกลง
ยินยอมให้ เจ้ ำของอำคำรรำยอื่น หรื อ BS ทดรองจ่ำยแทนไปก่อน โดยเจ้ ำของอำคำร
ที่ไม่ทำตำมสัญญำจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่ำเสียหำย ค่ำดอกเบี ้ยและค่ำใช้ จ่ำย
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องให้ แก่เจ้ ำของอำคำรที่ทดรองจ่ำยไปก่อนหรื อ BS (แล้ วแต่กรณี )
ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ
การยกเลิกสัญญา
BS มีสทิ ธิยกเลิกสัญญำกับเจ้ ำของอำคำรรำยหนึ่งรำยใด โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยัง
เจ้ ำของอำคำร ในกรณีดงั นี ้
 ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ หำกเจ้ ำของอำคำรไม่ชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำรุ งรักษำ
และซ่อมแซมทำงเชื่อม หรื อเจ้ ำของอำคำรไม่ชำระเงินอื่นใดที่เจ้ ำของอำคำรมี
หน้ ำที่ต้องชำระตำมสัญญำให้ แก่ BS โดยที่เจ้ ำของได้ รับหนังสือแจ้ งเตือนจำก
BS แล้ วไม่น้อยกว่ำ 15 วัน แต่ยงั คงเพิกเฉยไม่ชำระเงินตำมกำหนดเวลำที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือแจ้ งเตือน ให้ BS มีสิทธิบอกเลิกสัญญำกับเจ้ ำของอำคำรรำยนันๆ
้
ได้ ทนั ที และให้ สญ
ั ญำสิ ้นสุดเฉพำะเจ้ ำของอำคำรที่ไม่ชำระค่ำใช้ จ่ำย
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 ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ หำกเจ้ ำของอำคำรผิดคำรับรอง หรื อผิดสัญญำ หรื อไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึง่ เจ้ ำของอำคำรได้ รับหนังสือเตือนจำก BS ให้ ทำกำรแก้ ไข
กำรปฏิบตั ิผิดดังกล่ำวแล้ ว แต่เจ้ ำของอำคำรดังกล่ำวไม่ทำกำรแก้ ไขให้ แล้ ว
เสร็ จภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งเตือนจำก BS ให้ BS
มีสิทธิบอกเลิกสัญญำกับเจ้ ำของอำคำรรำยนันๆได้
้ ทนั ที และให้ สั ญญำสิ ้นสุด
เฉพำะเจ้ ำของอำคำรที่ปฏิบตั ิผิดสัญญำ
การสิน้ สุดลงของสัญญา
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่ำสัญญำเป็ นอันระงับสิ ้นสุดลงทันที
 ในกรณี มีคำสัง่ จำกหน่วยงำนรำชกำรไม่อนุมตั ิกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อม หรื อใน
กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดที่เกิดขึ ้นและทำให้ ไม่สำมำรถก่อสร้ ำงทำง
เชื่อมเพื่อใช้ งำนตำมวัตถุประสงค์
 ในกรณีที่สญ
ั ญำสัมปทำนที่ BTS ทำขึ ้นกับกรุงเทพมหำนครระงับสิ ้นสุดลงไม่ว่ำ
ด้ วยเหตุใด
 ในกรณีที่ทำงเชื่อมถูกทำลำยหรื อทำให้ เสียหำยจำกภัยธรรมชำติ กำรจลำจล
หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ใด โดยไม่ใช่ควำมผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด และ
ควำมเสียหำยนันไม่
้ สำมำรถซ่อมแซมให้ กลับคืนดีได้ อีก
 ในกรณีมีคำสัง่ จำกหน่วยงำนรำชกำรให้ ปิดกันทำงเชื
้
่อมเป็ นกำรถำวร หรื อให้ รือ้
ถอนทำลำยทำงเชื่อม
 ในกรณีที่เจ้ ำของอำคำรทังหมดเห็
้
นชอบร่วมกันที่จะยกเลิกสัญญำ
การรือ้ ถอนทางเชื่อม

ในกรณีที่สญ
ั ญำต่อเชื่อมสิ ้นสุดลงไม่ว่ำกรณีใดๆ เจ้ ำของอำคำรมีหน้ ำที่รือ้ ถอนทำง
เชื่อมส่วนที่ตนได้ ก่อสร้ ำง ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 180 วัน นับแต่วนั ที่กรุงเทพมหำนครมี
หนังสืออนุญำตให้ ดำเนินกำรรื อ้ ถอน หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรรื อ้ ถอนให้ แล้ วเสร็ จ
ภำยในกำหนดเวลำ BS อำจจะเข้ ำทำกำรรื อ้ ถอนเองได้ โดยค่ำใช้ จ่ำยของเจ้ ำของ
อำคำรที่รับผิดชอบในส่วนนันๆ
้

หนังสือสัญญาเช่ าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย
วันที่ทา
สัญญา
คู่สัญญา
ทรัพย์ สินที่
เช่ า

29 ตุลำคม พ.ศ.2557
ผู้ให้ เช่ำ: บริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด
ผู้เช่ำ: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ที่ดินจำนวน 9 แปลง ที่มีจำนวนเนื ้อที่รวมประมำณ 12 ไร่ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุ
รำษฎร์ ธำนี
อำคำรชันเดี
้ ยว จำนวน 1 (หนึง่ ) หลัง จำนวน 8 (แปด) คูหำ เลขที่ 62/1 ถึง 62/8 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอ
เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี, อำคำร 2 (สอง) ชัน้ จำนวน 1 (หนึง่ ) หลัง จำนวน 5 (ห้ ำ) คูหำ เลขที่ 62, 62/9 ถึง
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62/12 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี, อำคำร 4 (สี่) ชัน้ จำนวน 1 (หนึ่ง) หลัง เพื่อใช้
เป็ นซุ้มประตูทำงเข้ ำโครงกำร ลำนจอดรถ รู ปแบบร้ ำนค้ ำและพืน้ ที่เช่ำ สิ่งตกแต่ง ระบบสำธำรณูปโภค
พร้ อมสิง่ อำนวยควำมสะดวก(ทรัพย์สนิ ที่เช่ำทังหมดรวมเรี
้
ยกว่ำ”ที่ดินพร้ อมอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง”)
ระยะเวลา
การเช่ า

 ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ผ้ เู ช่ำเช่ำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง มีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน
10 ปี (ดูหมำยเหตุท้ำยตำรำง 1) นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31 ธันวำคม พ.ศ.2567
 เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ผ้ เู ช่ำมีสิทธิเช่ำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
ต่อไปอีก 5 ปี นับจำกวันครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำดังกล่ำว โดยผู้เช่ำต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบถึงกำร
ใช้ สทิ ธิตอ่ อำยุกำรเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
เว้ นแต่ผ้ เู ช่ำไม่ประสงค์จะต่ออำยุกำรเช่ำต่อไป อย่ำงไรก็ดี ในกรณีผ้ เู ช่ำประสงค์จะใช้ สิทธิกำรต่ออำยุ
สัญญำ คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยจะต้ องทำควำมตกลงอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขอื่นๆของสัญญำเช่ำฉบับที่จะ
ต่ออำยุกนั ใหม่ ให้ แล้ วเสร็ จก่อนครบกำหนดอำยุกำรเช่ำตำมสัญญำนี ้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
วัตถุประสงค์ ผู้เช่ำมีวตั ถุประสงค์เช่ำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงตำมสัญญำ เพื่อใช้ ประกอบกิจกำรเชิงพำณิชย์ซึ่ง
การเช่ า
มีลกั ษณะประเภทร้ ำนอำหำร ร้ ำนค้ ำต่ำงๆ และดำเนินกำรให้ บริ กำรพื ้นที่จอดรถยนต์ รวมถึงให้ เช่ำช่วงและ
ให้ บ ริ ก ำรซึ่ ง สัง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ละอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ บุ ค คลภำยนอก ในกรณี ที่ ผ้ ู เช่ ำ จะเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์ของกำรเช่ำ จะต้ องได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำจำกผู้ให้ เช่ำ
การส่ งมอบ ผู้ให้ เช่ำจะก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรให้ ถูกต้ องตำมใบอนุญำตก่อสร้ ำง แบบแปลน
ที่ดนิ พร้ อม รำยกำรประกอบแบบแปลน และแผนผังพื ้นที่ให้ เช่ำ ให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ และส่งมอบที่ดินพร้ อมอำคำรและ
อาคารและ สิง่ ปลูกสร้ ำงให้ แก่ผ้ เู ช่ำภำยในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558
สิ่งปลูกสร้ าง
ที่เช่ า
ค่ าเช่ าและ ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นรำยปี ปี ละ 34,000,000 บำท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ โดยกำหนดชำระค่ำเช่ำปี แรก
การชาระค่ า ในวันที่ทำสัญญำ และในปี ถัดมำ ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำภำยในวันที่ 5 มกรำคมของทุกปี
เช่ า
โดยในกรณีผิดนัดชำระค่ำเช่ำ ผู้เช่ำจะจ่ำ ยดอกเบี ้ยจำกกำรชำระค่ำเช่ำล่ำช้ ำในอัตรำร้ อยละ 15 ต่อปี นับ
จำกวันถัดจำกวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผ้ เู ช่ำได้ ชำระค่ำเช่ำที่ถึงกำหนดให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำจนครบ
เงินประกัน  ผู้เช่ำตกลงวำงเงินประกันกำรเช่ำหรื อหนังสือค ้ำประกันของธนำคำร ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
การเช่ า
ในจำนวนที่กำหนดไว้ ในสัญญำ เพื่อเป็ นประกันกำรชำระค่ำเช่ำ ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆที่ค้ำงชำระ เงินทดรอง หรื อหนี ้อื่นๆอันเกิดจำกผู้เช่ำ ผู้เช่ำช่วง หรื อบริ วำรของผู้เช่ำตำมควำมรับ
ผิดอันเนื่องมำจำกสัญญำเช่ำ หรื อควำมรับผิดทังหลำยทั
้
งปวงของผู
้
้ เช่ำอันเกิดจำกมูลหนี ้ตำมสัญญำ
 ในกรณีจำนวนเงินประกันกำรเช่ำหรื อหนังสือค ้ำประกันของธนำคำรดังกล่ำวได้ ลดจำนวนลง หรื อได้
หมดสิ ้นไปเพรำะมีกำรหักชำระหนี ้ หรื อได้ เรี ยกเอำเงิ นจำกหนังสือคำ้ ประกันตำมสัญญำแล้ ว ผู้เช่ำ
จะต้ องชำระเงินประกันเพิ่มเติม หรื อทำหนังสือค ้ำประกันของธนำคำรเพิ่มเติม ให้ เต็มตำมจำนวนเดิม
โดยทันที หำกผู้เช่ำไม่วำงเงินประกันกำรเช่ำเพิ่มเติมและ/หรื อหนังสือค ้ำประกันภำยในกำหนด ผู้เช่ำตก
ลงยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ที โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำ
 ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ หรื อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงไม่ว่ำด้ วยกรณีใดๆโดยมิใช่ควำมผิด
ของผู้เช่ำ ผู้ให้ เช่ำจะคืนเงินประกันกำรเช่ำให้ แก่ผ้ เู ช่ำโดยไม่มีดอกเบี ้ย หรื อจะคืนหนังสือค ้ำประกันกำร
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เช่ำ ภำยใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่สิ ้นสุดกำรเช่ำ และผู้เช่ำได้ สง่ มอบที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
ในสภำพที่เรี ยบร้ อยคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ ทังนี
้ ้ หลังจำกผู้ให้ เช่ำได้ หกั หนี ้และ/หรื อหนี ้ตำมควำมรับผิดของผู้
เช่ำอันเกิดจำกมูลหนี ้ตำมสัญญำเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำใช้ สิทธิเลิกสัญญำอันเกิดจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำ ได้ ประพฤติผิดสัญญำ หรื อกรณีผ้ ูเช่ำยกเลิก
สัญญำก่อนครบกำหนดอำยุกำรเช่ำตำมสัญญำ ผู้เช่ำยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำริ บเงินประกัน หรื อริ บเงินตำม
หนังสือคำ้ ประกัน กำรเช่ำทังหมดทั
้
นที โดยกำรริ บเงิ นประกันกำรเช่ำ หรื อหนังสือคำ้ ประกันกำรเช่ำ
ดังกล่ำวไม่เป็ นกำรตัดสิทธิของผู้ให้ เช่ำที่จะฟ้ องร้ องหรื อเรี ยกร้ องจำกผู้เช่ำสำหรับควำมเสียหำยอันมี
จำนวนสูงกว่ำเงินประกันกำรเช่ำหรื อหนังสือค ้ำประกัน
หน้ าที่และ  ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ผ้ เู ช่ำรวมถึงเจ้ ำหน้ ำที่และพนักงำน และบุคคลที่มำใช้ บริ กำร
ข้ อตกลง
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่ำ ใช้ ที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงตำมสัญญำ เพื่อประกอบกิจกำรและ
ของคู่สัญญา
ธุรกิจของผู้เช่ำ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำเท่ำนัน้
 ผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรชำระภำษี เงินได้ อนั เกิดจำกรำยได้ ค่ำเช่ำที่เกิดขึ ้นและเกี่ยวเนื่องกับ
กำรใช้ ที่ดินพร้ อมอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงตำมสัญญำเพื่อประกอบธุรกิจตำมวัตถุประสงค์กำรเช่ำ
คารับรอง
 ผู้ให้ เช่ำมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ ในกำรให้ เช่ำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงแก่ผ้ ูเช่ำ และ ณ วันที่ทำ
ของผู้ให้ เช่ า
สัญญำ ที่ดินที่เช่ำไม่มีภำระติดพัน
ที่สาคัญ
 ผู้ให้ เช่ำขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรทำนิติกรรมในนำมของผู้ให้ เช่ำ เพื่อก่อสร้ ำงหรื อปรับปรุ งอำคำร
และสิง่ ปลูกสร้ ำงที่จะเกิดขึ ้นในปั จจุบนั ก็ดีหรื อในอนำคตก็ตำม ตลอดจนกำรขออนุญำตติดตังเกี
้ ่ยวกับ
บริ กำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ไฟฟ้ ำ ประปำ โทรศัพท์ เป็ นต้ น จำกหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวต้ องดำเนินกำรในนำมของผู้ให้ เช่ำ หรื อมีกำรดำเนินกำรโดยได้ รับคำยินยอมเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำจำกผู้ให้ เช่ำ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้เช่ำจะเป็ นผู้รับผิดชอบกำรชำระ
ค่ำใช้ จ่ำยทังสิ
้ ้น
 ตลอดอำยุกำรเช่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงว่ำผู้ให้ เช่ำมีหน้ ำที่ในกำรบำรุ งรักษำและซ่อมแซมเหตุชำรุ ดบกพร่ อง
ของโครงสร้ ำง (Structural Repair) ที่เกิดขึ ้นกับอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงอันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ ำง
เพื่อให้ อยูใ่ นสภำพที่ดีและเหมำะกับกำรใช้ งำน ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้ให้ เช่ำ
 ผู้ให้ เช่ำตกลงดำเนินกำรให้ ผ้ เู ช่ำได้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงตำมสัญญำได้ อย่ำง
เต็มที่
คารับรอง
 ผู้เช่ำสัญญำว่ำกำรทำนิติกรรมใดๆอันจะก่อภำระผูกพันในที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงกับบุคคล
ของผู้เช่ าที่
หรื อนิติบคุ คลอื่น นอกเหนือขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำ จะต้ องได้ รับอนุญำตจำกผู้ให้ เช่ำเป็ น
สาคัญ
ลำยลักษณ์อกั ษรก่อนดำเนินกำรดังกล่ำว
 ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำ รวมทังค่
้ ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ
อย่ำ งครบถ้ ว นและตรงตำมกำหนดระยะเวลำที่ ระบุไว้ ในสัญญำ ทัง้ นี ้ บรรดำค่ำ ใช้ จ่ ำยทัง้ หลำยที่
เกี่ยวข้ องกับที่ดิน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง และค่ำใช้ จ่ำยอันเกิดจำกกำรประกอบกิ จกำรของผู้เช่ำ เช่น
ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำ นำ้ ประปำ นับตัง้ แต่วันส่งมอบที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่ง ปลูกสร้ ำง ผู้เช่ำ จะรั บ ผิดชอบ
ทังหมดแต่
้
เพียงฝ่ ำยเดียว
 ผู้เช่ำจะทำกำรซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ (ไม่ว่ำจะเป็ นกำรบำรุ งรักษำตำมปกติหรื อซ่อมแซมเล็กน้ อย)
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การโอน
ลูกค้ า

การใช้ ท่ ดี ิน
พร้ อม
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้ าง
การให้ เช่ า
ช่ วงที่ดนิ
พร้ อม
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้ าง
การ
ดัดแปลง
ต่ อเติมและ
ก่ อสร้ าง

ที่ดินหรื ออำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงที่ไม่ใช่งำนโครงสร้ ำง ให้ สะอำดเรี ยบร้ อย มิให้ ทรุดโทรม รกร้ ำง หรื อถูก
ทอดทิ ้ง และให้ อยูใ่ นสภำพที่ดี ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้เช่ำเองตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำ
 ผู้เช่ำจะโอนสิทธิ และหน้ ำที่ตำมสัญญำให้ แก่บุคคลภำยนอกมิได้ เว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ เช่ำก่อน
 ผู้เช่ำสัญญำว่ำเมื่อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงตำมกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำและไม่ว่ำจะสิ ้นสุดด้ วยกรณีใดๆก็
ตำม ผู้เช่ำตกลงให้ อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงอันเกิดจำกกำรปรับปรุ งสิ่งปลูกสร้ ำงทังหลำยในภำยหน้
้
ำ
รวมทังระบบสำธำรณู
้
ปโภคต่ำงๆและสิ่งปลูกสร้ ำงที่ทำกำรปลูกสร้ ำงในที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ ำงเพิ่ มเติมจำกแบบแปลน โดยได้ รับควำมยิน ยอมจำกผู้ให้ เช่ำ รวมถึงทรั พย์ สินที่ติดตรึ งตรำกับ
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงและเคลื่อนย้ ำยไม่ได้ ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่ำทังหมด
้
โดยผู้เช่ำต้ องส่ง
มอบทรัพย์สินดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำในสภำพที่เรี ยบร้ อย โดยไม่เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยหรื อค่ำใช้ จ่ำยหรื อ
ประโยชน์อื่นใดจำกผู้ให้ เช่ำทังสิ
้ ้น
ผู้ให้ เช่ำตกลงจะดำเนินกำรให้ ลกู ค้ ำซึง่ ทำสัญญำจองและเข้ ำทำสัญญำเช่ำร้ ำนค้ ำและพื ้นที่เช่ำในโครงกำร
กับผู้ให้ เช่ำแล้ ว นับตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดจองโครงกำรเป็ นครัง้ แรก จนถึงวันที่ทำสัญญำ เข้ ำทำสัญญำเช่ำช่วงกับผู้
เช่ำ และผู้ให้ เช่ำตกลงโอนเงินค่ำจอง ค่ำมัดจำและค่ำทำสัญญำของลูกค้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ นให้ แก่ผ้ เู ช่ำ ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ โดยผู้เช่ำตกลงยินยอมเข้ ำทำสัญญำเช่ำช่วงกับลูกค้ ำดังกล่ำวและตกลงรับ
สิทธิ หน้ ำที่ ตลอดจนควำมรับผิดชอบตำมเงื่อนไขและข้ อตกลงของสัญญำจองและสัญญำเช่ำที่ผ้ ใู ห้ เช่ำได้
ทำกับลูกค้ ำผู้เช่ำพื ้นที่ไว้ เดิมทุกประกำร
ผู้ให้ เช่ำยินดีที่จะจัดหำลูกค้ ำรำยใหม่เข้ ำมำทำสัญญำจองและสัญญำเช่ำช่วงกับผู้เช่ำเพิ่มเติม ในกำร
ดำเนินกำรจัดหำลูกค้ ำดังกล่ำว ผู้เ ช่ำตกลงยินยอมเข้ ำทำสัญญำจองและสัญญำเช่ำช่วงกับลูกค้ ำรำยใหม่
ตำมเงื่อนไขและข้ อตกลงของผู้ให้ เช่ำที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำที่เกี่ยวข้ อง
ผู้เช่ำสัญญำว่ำจะใช้ ที่ดินพร้ อมอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงตำมวัตถุประสงค์ และภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำ
ผู้ให้ เช่ำยินยอมให้ ผ้ เู ช่ำสำมำรถนำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงออกให้ เช่ำช่วงแก่บุคคลอื่นได้ เพื่อ
แสวงหำผลประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจของผู้เช่ำตำมวัตถุประสงค์กำรเช่ำ โดยระยะเวลำกำรให้ เช่ำช่ วง
หรื อให้ บริ กำรต้ องไม่เกินกว่ำระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ผู้เช่ำยัง
ต้ องรับผิดชอบต่อผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำทุกประกำร หำกผู้ให้ เช่ำต้ องเดือดร้ อนหรื อเสียหำยจำกกำรดังกล่ำว
หรื อถูกรอนสิทธิ หรื อเพิกถอนสิทธิในที่ดินที่เช่ำ หรื ออำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงไม่ว่ำด้ วยเหตุใดๆ ผู้เช่ำจะต้ อง
รับผิดชอบชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมจำนวนที่กฏหมำยกำหนด
ผู้เช่ำสัญญำว่ำจะไม่ดดั แปลงหรื อต่อเติมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงตำมสัญญำโดยเด็ดขำด รวมทัง้ จะไม่
ก่อสร้ ำง แก้ ไข หรื อต่อเติมส่วนใดลงไปในที่ดิน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์จำกผู้ให้ เช่ำก่อน
ในกำรก่อสร้ ำง เพิ่มเติม หรื อดัดแปลงต่อเติมที่ดินหรื ออำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงตำมสัญญำ กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรื อทุกกรณี หำกเกิ ดควำมเสียหำยแก่บุคคล และ/หรื อทรั พย์ สิน และ/หรื อมีกำรกระทำผิดกฎระเบี ย บ
ข้ อบัญญัติ หรื อกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง อันเป็ นเหตุให้ ต้องถูกปรับหรื อถูกบังคับให้ รือ้ ถอน ผู้เช่ำตกลงรับผิด
ชดใช้ คำ่ เสียหำยทังสิ
้ ้นที่เกิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ ำยเดียว และหำกผู้ให้ เช่ำได้ ชำระค่ำเสียหำยไปเท่ำใด ผู้เช่ำยินยอม
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 22

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

การดูแล
รักษาและ
ซ่ อมแซม
ทรัพย์ สิน
การ
ประกันภัย

การชาระ
ภาษี

ชดใช้ คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำจนครบถ้ วน
ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้เช่ำจะรักษำและซ่อมแซมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง รวมทังสิ
้ ่งตรึ งตรำและเครื่ อง
อุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภำพที่เรี ยบร้ อยด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้เช่ำ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำหรื อสัญญำ
เช่ำสิ ้นสุดลงไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดก็ตำม ผู้เช่ำจะต้ องส่งมอบที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำใน
สภำพที่เรี ยบร้ อยและพร้ อมใช้ งำน ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้เช่ำ
ผู้เช่ำตกลงให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำ เป็ นผู้เอำประกันวินำศภัยและอัคคีภยั รวมทังกำรประกั
้
นภัยควำมรับผิดสำธำรณะ
ตลอดอำยุกำรเช่ำเพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยต่ำงๆของอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำง โครงสร้ ำง สิ่งตกแต่งภำยใน
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำง และควำมเสียหำยใดๆที่เกิดแก่ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สนิ อื่นๆของผู้ให้ เช่ำ ลูกค้ ำ ผู้เช่ำ
พื ้นที่ภำยในโครงกำร หรื อบุคคลภำยนอก รวมถึงควำมสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจของผู้ให้ เช่ ำ ในวงเงินที่ระบุ
ไว้ ในสัญญำ โดยผู้เช่ำเป็ นผู้รับผิดชอบชำระค่ำเบี ้ยประกันภัยและระบุให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เช่ำตกลงรับผิดชอบชำระค่ำภำษี บำรุงท้ องที่ และ/หรื อภำษี โรงเรื อนและที่ดิน และ/หรื อภำษี ป้ำย เต็มตำม
จำนวนตำมที่เจ้ ำพนักงำนประเมินเรี ยกเก็บ
ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้เช่ำยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำหรื อตัวแทนเข้ ำตรวจสอบอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงได้ ในเวลำ
อันสมควร โดยต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่ำหรื อผู้เช่ำช่วงทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน

การ
ตรวจสอบ
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้ าง
การสิน้ สุด
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำประพฤติผิดสัญญำข้ อหนึง่ ข้ อใด หรื อประพฤติผิดนัดชำระค่ำเช่ำ หรื อไม่ชำระเบี ้ยประกัน
ของสัญญา
อัคคีภยั หรื อค้ ำงชำระค่ำภำษี โรงเรื อนและค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆตำมสัญญำ และไม่ดำเนินกำรแก้ ไขเหตุผิดนัด
เช่ า
ดังกล่ำ ว ภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ร ะบุไว้ ใ นสัญ ญำ ให้ ถือ ว่ำ สัญญำเช่ำเป็ นอันสิน้ สุด เมื่ อสิน้ สุด
ระยะเวลำตำมหนังสือบอกกล่ำว และผู้เช่ำยินยอมให้ สิทธิแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำเข้ ำครอบครองที่ดินพร้ อมอำคำร
และสิง่ ปลูกสร้ ำงทังหมดได้
้
โดยพลัน โดยผู้เช่ำถือว่ำไม่เป็ นกำรกระทำละเมิดต่อผู้เช่ำแต่ประกำรใด โดย
จะไม่เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยจำกผู้ให้ เช่ำทังสิ
้ น้
 ในกรณีอนั เนื่องมำจำกกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำร หรื อเกิดอุทกภัย อัคคีภยั ภัยสงครำม ภัยจำก
กำรก่อจลำจล ภัยธรรมชำติหรื อภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้นอื่นใด อันเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยกับอำคำรพร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ ำง โดยผู้เช่ำไม่สำมำรถที่จะใช้ อำคำรพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงประกอบกิจกำรอีกต่อไปนำนเกินกว่ำ
180 วัน ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ถือว่ำสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงทันที โดยผู้เช่ำจะไม่เรี ยกร้ องค่ำเสียหำย
และค่ำขำดประโยชน์ใดๆจำกผู้ให้ เช่ำทังสิ
้ ้น
 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. มีกำรยื่นคำขอต่อศำลอันเกี่ยวกับกำรขอฟื น้ ฟูกิจกำรของผู้เช่ำ
2. ผู้เช่ำมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว และถูกศำลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด หรื อถูกสัง่ ให้ ล้มละลำย
3. ผู้เช่ำจำหน่ำย จ่ำย โอนสิทธิ์ตำมสัญญำให้ แก่บคุ คลอื่น โดยไม่ได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ให้ เช่ำเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร
ในกรณีดงั ข้ ำงต้ น ให้ ถือว่ำสัญญำเป็ นอันยกเลิกโดยทันที
การส่ งมอบ เมื่อสัญญำถูกยกเลิก หรื อเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำ ผู้เช่ำจะต้ องส่งมอบที่ดินพร้ อมอำคำร
ที่ดนิ พร้ อม
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อาคารและ และสิ่งปลูกสร้ ำงคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำในสภำพดีและใช้ งำนได้ และยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำเข้ ำถือครองกรรมสิทธิ์ใน
สิ่งปลูกสร้ าง อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง โดยปรำศจำกภำระติดพันใดๆโดยพลัน หำกผู้เช่ำไม่ส่งมอบตำมกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว ผู้เช่ำจะต้ องชำระค่ำปรั บจำกกำรส่งมอบล่ำช้ ำ นับจำกวันครบกำหนดส่งมอบ จนถึงวันที่มีกำร
ดำเนินกำรส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อย อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ให้ เช่ำต้ องมีควำมเสียหำยอื่นๆจำกกำรที่ ผ้ เู ช่ำปฏิบตั ิ
ล่ำช้ ำดังกล่ำว ผู้เช่ำตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ คำ่ เสียหำยดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำจนครบถ้ วน
การให้ สทิ ธิ
1) ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำประสงค์จะซื ้อที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงตำมสัญญำฉบั บนี ้จำกผู้ให้ เช่ำไม่
แก่ บริษัทฯ
ว่ำส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทังหมด
้
ผู้เช่ำจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงรำคำและ
ในการขอ
เงื่ อนไขกำรซือ้ ขำยอื่นๆ ทัง้ นี ้ ผู้ให้ เช่ำตกลงเข้ ำเจรจำทำควำมตกลงเกี่ ยวกับรำคำซื ้อขำยและ
ซือ้ โครงการ
เงื่อนไขกำรซื ้อขำยต่ำงๆกับผู้เช่ำต่อไป กำรเจรจำทำควำมตกลงเกี่ยวกับกำรซื ้อขำยที่ดินพร้ อม
และ Right
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงนี ้ จะต้ องดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ ้นภำยใน 90 วัน ผู้เช่ำจะดำเนินกำรให้ เป็ นไป
of First
ตำมกฏหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฏหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดยจะมีกำร
Refusal ใน
กำหนดเงื่อนไขในกำรเข้ ำทำรำยกำรเสมือนหนึง่ เป็ นกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
การซือ้
2) ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำประสงค์จะขำยที่ดินพร้ อมอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงระหว่ำงช่วงระยะเวลำกำรเช่ำ
โครงการ
ผู้ให้ เช่ำจะต้ องส่งคำบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ แก่ผ้ เู ช่ำ โดยคำบอกกล่ำวดังกล่ำวจะต้ อง
ระบุรำคำและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ผ้ เู ช่ำใช้ สิทธิในกำรซื ้อที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
ก่อ นบุค คลภำยนอก หำกผู้เ ช่ำ มิ ได้ ต อบรั บกำรใช้ สิท ธิ ซื อ้ ที่ดิ น พร้ อมอำคำรและสิ่ง ปลูก สร้ ำง
ดังกล่ำวภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ให้ เช่ำ ผู้ให้ เช่ำมีสทิ ธินำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิง่
ปลูกสร้ ำงไปเสนอขำยให้ แก่บุคคลภำยนอกได้ ทังนี
้ ้ รำคำและเงื่อนไขที่เสนอแก่บุคคลภำยนอก
จะต้ องไม่ดีกว่ำรำคำและเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่ำเสนอขำยแก่ผ้ เู ช่ำ
กรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำขำยที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงให้ แก่บคุ คลภำยนอก ผู้ให้ เช่ำจะต้ องแจ้ งให้
ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์นนๆทรำบถึ
ั้
งสิทธิในฐำนะผู้รับโอนอันจะต้ องรับไปทังสิ
้ ทธิและหน้ ำที่ของผู้ให้ เช่ำ
ตำมสัญญำนี ้ที่มีต่อผู้เช่ำด้ วย นอกจำกนี ้ ผู้ให้ เช่ำตกลงดำเนินกำรให้ บุคคลภำยนอกผู้รับโอน
กรรมสิทธิ์เข้ ำผูกพันตำมสัญญำเช่ำฉบับนี ้ โดยเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำแทนผู้ให้ เช่ำด้ วย
อนึ่ง ในกำรที่ผ้ เู ช่ำใช้ สิทธิตำมข้ อนี ้ ผู้เช่ำจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฏหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรั พย์ และกฏหมำยอื่นๆที่ เกี่ ยวข้ อง โดยจะมีกำรกำหนดเงื่ อนไขในกำรเข้ ำท ำ
รำยกำรเสมือนเป็ นกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
หมำยเหตุท้ำยตำรำง 1:
 ตำมหนังสือสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย ฉบับลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2557
ระหว่ำงบริ ษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ และบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ในฐำนะผู้ให้ เช่ำ ได้ มีกำรกำหนดเงื่อนไข
ที่สำคัญเกี่ยวกับอำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำวดังต่อไปนี ้
1. ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ ผ้ เู ช่ำเช่ำที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย มีกำหนด
ระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2560
2. ผู้ใ ห้ เ ช่ ำตกลงให้ ค ำมั่น แก่ผ้ ูเ ช่ำ เพื่ อให้ ผ้ ูเ ช่ ำมี สิทธิ ต่ออำยุสัญ ญำฉบับ นีไ้ ปอีก 3 (สำม) ครำว ดัง มี
รำยละเอียดต่อไปนี ้
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 กำรต่ออำยุกำรเช่ำครำวแรก มีกำหนดเวลำ 3 (สำม) ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2561 ถึง
วันที่ 31ธันวำคม พ.ศ.2563
 กำรต่ออำยุกำรเช่ำครำวที่สอง มีกำหนดเวลำ 3 (สำม) ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2564
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2566
 กำรต่ออำยุกำรเช่ำครำวที่สำม มีกำหนดเวลำ 1 (หนึ่ง) ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2567
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2567
ทังนี
้ ้ ผู้เช่ำต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบถึงกำรใช้ สทิ ธิตำมคำมัน่ ล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 6 (หก) เดือน
ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ เว้ นแต่ผ้ เู ช่ำไม่ประสงค์จะต่ออำยุก ำรเช่ำต่อไป นอกจำกนี ้ คู่สญ
ั ญำทังสอง
้
ฝ่ ำยตกลงว่ำข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำฉบับต่ออำยุออกไปจะเป็ นไปตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขตำม
สัญญำฉบับเดิมทุกประกำร
นอกจำก หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย ฉบับลงวันที่ 29 ตุลำคม
พ.ศ.2557 แล้ ว บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้เช่ำและบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ในฐำนะผู้ให้ เช่ำ ได้ จดั ทำสัญญำ
ตกลงกระทำกำรฉบับลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2557 โดยผู้ให้ เช่ำตกลงกับผู้เช่ำว่ำ ผู้ให้ เช่ำตกลงจะดำเนินกำรให้ ผ้ ู
เช่ำมีสทิ ธิเช่ำที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงตำมหนังสือสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย
ฉบับลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2557 ได้ ตำมระยะเวลำกำรเช่ำทังหมด
้
10 (สิบ) ปี โดยมีเงื่อนไขตำมที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำเช่ำดังกล่ำว
 ดังนัน้ เจตนำรมณ์ ของหนังสือสัญญำเช่ำ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุ ย ฉบับลงวันที่ 29
ตุลำคม พ.ศ.2557 ในส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำ คือกำรให้ สิทธิแก่บริ ษัทฯในกำรเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่ง ปลูกสร้ ำงของ
โครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31
ธันวำคม พ.ศ.2567
สัญญาเช่ าที่ดินและอาคารราชพัสดุ
ชื่อสัญญา
วันที่ทาสัญญา
คู่สัญญา
ทรัพย์ สินที่เช่ า

กาหนด
ระยะเวลาการ
เช่ า

สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรรำชพัสดุ
29 มีนำคม พ.ศ.2556
1. กระทรวงกำรคลัง (“ผู้ให้ เช่ำ”)
2. บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“ผู้เช่ำ”)
อำคำร 2 ชัน้ และอำคำร 3 ชัน้ รวมทังที
้ ่ดินที่ใช้ ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร ซึ่งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวง
ถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งตังอยู
้ ่บ นที่ดินรำชพัสดุ โดยมีวตั ถุประสงค์กำรเช่ำเพื่อใช้
เป็ นอำคำรจอดรถจักรยำนยนต์และร้ ำนอำหำร
30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2556-31 ธันวำคม พ.ศ.2585
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อั ต ร า ค่ า เ ช่ า อัตรำค่ำเช่ำและวิธีกำรจ่ำยค่ำเช่ำให้ เป็ นไปตำมอัตรำและวิธีกำรที่ระบุไว้ ในสัญญำ
และการจ่ ายค่ า
เช่ า
เงื่อนไขที่สาคัญ
1. ผู้เช่ำจะไม่ใช้ หรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นใช้ สถำนที่เช่ำเพื่อกำรใดๆอันเป็ นกำรละเมิดต่อ กฎหมำย
อื่นๆในสัญญา
ควำมสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน
2. ผู้เช่ำจะไม่นำสถำนที่เช่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วนไปให้ เช่ำช่วง หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ ประโยชน์ใน
สถำนที่เช่ำเป็ นอันขำด เว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ เช่ำก่อน
3. ถ้ ำผู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำข้ อหนึ่งข้ อใดไม่ว่ำด้ วยเหตุใดๆ จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำย
แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำแล้ ว ผู้เช่ำจะต้ องรับผิดและชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ รวมถึงผู้ให้ เช่ำมีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญำเช่ำได้
2.2.5.9.2 สัญญาสาคัญทางธุรกิจที่บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จากัด ได้ ดาเนินการจัดทาและเป็ นคู่สัญญา
สัญญาต่ อเชื่อมพืน้ ที่
ชื่อสัญญา

สัญญำต่อเชื่อมพื ้นที่

วันที่ทาสัญญา

1 สิงหำคม พ.ศ.2556

คู่สัญญา

บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (“BTS”)
บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (“BS”หรื อ “ผู้รับสัญญา”)

วัตถุประสงค์ แห่ งสัญญา

BTS และผู้รับสัญญำตกลงจะดำเนินกำรต่อเชื่อมพืน้ ที่บำงส่วนของระบบขนส่ง
มวลชน กทม.ซึง่ ดำเนินกำรโดย BTS ในบริ เวณชันจ
้ ำหน่ำยตัว๋ ของสถำนีรถไฟฟ้ ำชิด
ลมของ BTS เข้ ำกับพื ้นที่บำงส่วนของอำคำรอัมริ นทร์ พลำซ่ำ อำคำรเกษร โครงกำร
ที่จะก่อสร้ ำงขึ ้นในอนำคตของบริ ษัทในกลุม่ เกษร ห้ ำงสรรพสินค้ ำบิ๊กซี โครงกำรที่จะ
ก่อสร้ ำงขึ ้นในอนำคตของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (โครงกำร เดอะ
มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ) อำคำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ และ
โครงกำรศูน ย์ แ ฟชั่น ค้ ำ ส่ง เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ (ทัง้ หมดรวมเรี ย กว่ ำ
“อาคาร”) โดยกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อมเพื่อใช้ เป็ นทำงสัญจรของบุคคลทัว่ ไปในกำร
ผ่ำนเข้ ำออกระหว่ำงระบบรถไฟฟ้ ำและอำคำร

การก่ อสร้ างทางเชื่อม

 ผู้รับสัญญำตกลงจะจัดส่งแบบแปลนกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อมให้ BTS พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ
 ผู้รับสัญญำมีหน้ ำที่ในกำรจัดหำและส่งเอกสำรใดๆที่เกี่ยวกับกำรขออนุมตั ิกำร
ก่อสร้ ำงทำงเชื่อมให้ แก่ BTS ตำมที่ได้ รับแจ้ งจำก BTS โดยเร็ วที่สดุ
 ผู้รับสัญญำจะดำเนินกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร หรื อขออนุญำตอื่นใดที่
ผู้รับสัญญำมีหน้ ำที่ต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยสำหรับกำรต่อเชื่อมและกำร
ก่อสร้ ำงทำงเชื่อม ต่อกรุงเทพมหำนครและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
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 ผู้ รั บ สั ญ ญำจะก่ อ สร้ ำงทำงเชื่ อมตำมแบบแปลนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
กรุงเทพมหำนคร ให้ แล้ วเสร็ จตำมกำหนดเวลำ และในระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงทำง
เชื่ อม ผู้รับสัญญำตกลงให้ BTS หรื อตัวแทนของ BTS เข้ ำตรวจสอบกำร
ก่อสร้ ำงได้ ตลอดเวลำ และในกรณีที่ BTS หรื อตัวแทนของ BTS เห็นว่ำกำร
ก่อสร้ ำงทำงเชื่อมไม่ถกู ต้ องตำมแบบแปลน หรื อมีควำมบกพร่ องของงำน ผู้รับ
สัญญำจะดำเนินกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ได้ รับแจ้ งโดยทันที
 ในระหว่ำ งกำรก่ อสร้ ำง ผู้รั บสัญญำจะจัดให้ มี ม ำตรกำรในกำรรั กษำควำม
ปลอดภั ย และป้ องกั น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมอย่ ำ งพอเพี ย งและมี
ประสิทธิภำพ หำกมีควำมเสียหำยใดๆเกิดขึ ้นแก่ระบบขนส่ งของ BTS หรื อเกิด
ควำมเสียหำยใดๆต่อ BTS หรื อต่อบุคคลอื่นใด ผู้รับสัญญำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
เองทังสิ
้ ้น
กาหนดเวลาแล้ วเสร็จของการ
สร้ างทางเชื่อม

ผู้รับสัญญำจะดำเนินกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อมระหว่ำงระบบขนส่งของ BTS และอำคำร
ให้ เสร็ จสมบูรณ์และสำมำรถใช้ งำนได้ ภำยในระยะเวลำ 900 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
อนุมตั ิให้ ทำกำรก่อสร้ ำงจำกกรุ งเทพมหำนคร หรื อระยะเวลำที่จะได้ ขยำยออกไป
ตำมแต่ที่จะได้ ตกลงและเห็นชอบร่วมกัน
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นซึ่งเป็ นเหตุทำให้ ผ้ รู ับสัญญำไม่สำมำรถก่อสร้ ำงทำงเชื่อมได้
แล้ วเสร็ จตำมกำหนดระยะเวลำ โดยผู้รับสัญญำได้ แจ้ งเหตุจำเป็ นดังกล่ำวให้ แก่
BTS ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร BTS จะพิจำณำขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงได้
ตำมระยะเวลำที่เสียไปอันเนื่องจำกเหตุจำเป็ นดังกล่ำว

ระยะเวลาการใช้ ทางเชื่อม

BTS ตกลงให้ ผ้ รู ับสัญญำมีสทิ ธิในกำรใช้ ทำงเชื่อมตำมสัญญำ มีกำหนดระยะเวลำ
เท่ำกับกำหนดระยะเวลำสัมปทำนในกำรดำเนินกำรบริ หำรระบบกำรเดินรถไฟฟ้ ำที่
BTS ได้ รับจำกกรุงเทพมหำนคร (ซึง่ ระยะเวลำสัมปทำนกำรดำเนินกำรบริ หำรระบบ
รถไฟฟ้ ำที่ BTS ได้ รับจำกกรุงเทพมหำนครในช่วงแรกจะสิ ้นสุดลงในเดือนธันวำคมปี
พ.ศ.2572)

ค่ าตอบแทนการขยายทางเชื่อม ในกรณีที่บคุ คลภำยนอกซึง่ เป็ นเจ้ ำของอำคำร (ซึ่งไม่รวมถึงกลุม่ แพลทินมั และกลุม่
เกษร) ประสงค์จะขยำยทำงเชื่อมเพื่อเข้ ำสูอ่ ำคำร ทำง BTS จะเป็ นผู้พิจำรณำและ
ดำเนินกำรขออนุมตั ิแบบจำกกรุ งเทพมหำนคร โดย BTS จะแจ้ งให้ บคุ คลภำยนอก
ซึ่งเป็ นเจ้ ำของอำคำรยอมรับเงื่อนไขกำรขยำยทำงเชื่อมที่ BTS และผู้รับสัญญำจะ
ร่วมกันกำหนดรำยละเอียดต่อไป โดย BTS จะแจ้ งให้ บคุ คลภำยนอกซึ่งเป็ นเจ้ ำของ
อำคำรใหม่ที่ขอต่อเชื่อมให้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อตกลงกำรใช้ ทำงเชื่อม และชำระ
ค่ำใช้ จ่ำ ยในกำรขยำยทำงเชื่ อมให้ แ ก่ผ้ ูรั บสัญ ญำหรื อ เจ้ ำ ของอำคำรเดิมที่ ผ้ ูรั บ
สัญญำจะกำหนด โดยให้ มีสตู รกำรคำนวณเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
การบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทาง ตลอดระยะเวลำในกำรใช้ ทำงเชื่ อ ม ผู้ รั บ สัญ ญำจะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำร
เชื่อม
บำรุงรักษำและซ่อมแซมทำงเชื่อมให้ อยูใ่ นสภำพพร้ อมใช้ งำนได้ เป็ นอย่ำงดี ในกรณี
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ที่ผ้ รู ับสัญญำไม่ดำเนินกำรบำรุ งรักษำและซ่อมแซมทำงเชื่อมตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ BTS สำมำรถเข้ ำดำเนินกำรแทนผู้รับสัญญำได้ โดยผู้รับสัญญำจะต้ องชำระ
ค่ำใช้ จ่ำยที่ BTS ได้ ชำระไปจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวคืนให้ แก่ BTS ภำยใน 15
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำก BTS
การติดตัง้ แผ่ นป้ายโฆษณาและ ตลอดระยะเวลำของสัญญำ ผู้รับสัญญำตกลงจะไม่ติดตังหรื
้ อยินยอมให้ มีกำรติดตัง้
การจัดหาประโยชน์ ทางธุรกิจบน ในบริ เวณหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของทำงเชื่อมไม่ว่ำด้ ำนในหรื อด้ ำนนอก รวมถึงแผ่น
ทางเชื่อม
ป้ำยโฆษณำ โปสเตอร์ แผ่นโฆษณำ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ชื่อทำงกำรค้ ำ หรื อแผ่น
ป้ำยแสดงข้ อควำมใดๆ เว้ นแต่เป็ นแผ่นป้ำยแสดงทิศทำงกำรเข้ ำออกระหว่ำงระบบ
รถไฟฟ้ ำของ BTS และอำคำร และจะไม่นำพื ้นที่บริ เวณทำงเชื่อมไปให้ เช่ำเพื่อตัง้
แผงจำหน่ำยสินค้ ำ หรื อดำเนินกำรจัดหำประโยชน์ทำงธุรกิจอื่นใดบนทำงเชื่อมโดย
เด็ดขำด
ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก

ตลอดระยะเวลำของกำรใช้ ทำงเชื่ อมตำมสัญญำ หำกเกิ ดควำมเสียหำยใดๆแก่
บุคคลภำยนอก อันเนื่องมำจำกสภำพควำมชำรุ ดบกพร่ อง หรื อกำรเสื่อมสภำพกำร
ใช้ งำนของทำงเชื่อม ผู้รับสัญญำจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดขึ ้นแต่ผ้ ู
เดียว

การประกันภัย

ผู้รั บ สัญญำตกลงจะจัด ท ำประกัน วิ น ำศภัย และอุบัติภัย ตลอดอำยุสัญ ญำ โดย
ครอบคลุมควำมรั บผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิ ดจำกกำรใช้ ทำงเชื่ อมและคุ้มครอง
ควำมรับผิดต่อบุคคลที่สำม สำธำรณชน ต่ออุบตั ิเหตุหรื อภยันตรำยใดๆที่อำจมีขึ ้น
จำกกำรใช้ ทำงเชื่อม

ค่ าภาษีโรงเรือน ภาษีบารุ งท้ องที่ ผู้รับสัญญำจะเป็ นผู้ชำระค่ำภำษี โรงเรื อน ภำษี บำรุ งท้ องที่ และภำษี อื่นใดที่เรี ยก
และภาษีอ่ ืนๆ
เก็บตำมสัญญำหรื อจำกกำรใช้ ทำงเชื่อม (ถ้ ำมี) ตลอดระยะเวลำของสัญญำ
การบอกเลิกสัญญาและการ
สิน้ สุดลงของสัญญา

การยกเลิกสัญญา
BTS มีสทิ ธิยกเลิกสัญญำ โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้รับสัญญำ ในกรณีดงั นี ้
 ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ หำกผู้รับสัญญำไม่ชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำรุ งรักษำและ
ซ่อมแซมทำงเชื่อมให้ แก่ BTS หรื อผู้รับสัญญำไม่ชำระเงินอื่นใดที่ผ้ รู ับสัญญำมี
หน้ ำที่ต้องชำระตำมสัญญำให้ แก่ BTS โดยที่ผ้ รู ับสัญญำได้ รับหนังสือแจ้ งเตือน
จำก BTS แล้ วไม่น้อยกว่ำ 15 วัน แต่ยงั คงเพิกเฉยไม่ชำระเงินตำมกำหนดเวลำ
ที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งเตือน ให้ BTS มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ที
 ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ หำกผู้รับสัญญำผิดคำรับรอง หรื อผิดสัญญำ หรื อไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึ่งผู้รับสัญญำได้ รับหนังสือเตือนจำก BTS ให้ ทำกำรแก้ ไข
กำรปฏิบตั ิผิดดังกล่ำวแล้ ว แต่ผ้ รู ับสัญญำไม่ทำกำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภำยใน
ระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือเตือนจำก BTS ให้ BTS มีสิทธิบอก

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 28

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เลิกสัญญำได้ ทนั ที
นอกจำกนี ้ ผู้รับสัญญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ทีเช่นกัน โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไป
ยัง BTS ในกรณีที่ BTS ผิดสัญญำ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำ และ BTS
ได้ รับหนังสือเตือนจำกผู้รับสัญญำให้ BTS ทำกำรแก้ ไขกำรปฏิบตั ิผิดดังกล่ำว แต่
BTS ไม่ทำกำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ นบั หนังสือแจ้ งเตือน
จำกผู้รับสัญญำ
การสิน้ สุดลงของสัญญา
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่ำสัญญำเป็ นอันระงับสิ ้นสุดลงทันที
 ในกรณี มีคำสัง่ จำกหน่วยงำนรำชกำรไม่อนุมตั ิกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อม หรื อใน
กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดที่เกิดขึ ้นและทำให้ ไม่สำมำรถก่อสร้ ำงทำง
เชื่อมเพื่อใช้ งำนตำมวัตถุประสงค์
 ในกรณีที่สญ
ั ญำสัมปทำนที่ BTS ทำขึ ้นกับกรุงเทพมหำนครระงับสิ ้นสุดลงไม่ว่ำ
ด้ วยเหตุใด
 ในกรณีที่ทำงเชื่อมถูกทำลำยหรื อทำให้ เสียหำยจำกภัยธรรมชำติ กำรจลำจล
หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ใด โดยไม่ใช่ควำมผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด และ
ควำมเสียหำยนันไม่
้ สำมำรถซ่อมแซมให้ กลับคืนดีได้ อีก
 ในกรณีมีคำสัง่ จำกหน่วยงำนรำชกำรให้ ปิดกันทำงเชื
้
่อมเป็ นกำรถำวร หรื อให้ รือ้
ถอนทำลำยทำงเชื่อม
 ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญำเห็นชอบร่วมกันที่จะยกเลิกสัญญำ
การรือ้ ถอนทางเชื่อมและ
ค่ าใช้ จ่าย

ในกรณีที่สญ
ั ญำสิ ้นสุดลง ให้ ดำเนินกำรรื อ้ ถอนทำงเชื่อมทังหมดโดยไม่
้
สำมำรถแบ่ง
กำรรื อ้ ถอนเป็ นบำงส่วน โดยผู้รับสัญญำตกลงจะเป็ นผู้ดำเนินกำรรื อ้ ถอนทำงเชื่อม
และจะชำระค่ำใช้ จ่ำยที่เกิ ดขึ ้นจำกกำรรื อ้ ถอนนัน้ และต้ องดำเนินกำรรื อ้ ถอนทำง
เชื่อมให้ แล้ วเสร็ จภำยในกำหนดระยะเวลำที่กำหนดโดยกรุงเทพมหำนคร

ข้ อตกลงอื่น

 ผู้รับสัญญำตกลงให้ ทำงเชื่ อมที่สร้ ำงขึน้ ตำมสัญญำเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
ขนส่งมวลชน กทม.ที่ดำเนินกำรโดย BTS โดยส่วนของทำงเชื่อมที่สร้ ำงขึ ้นเหนือ
ที่ดินสำธำรณะให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหำนคร
 ในกรณีที่มีคำสัง่ จำกหน่วยงำนรำชกำรให้ ดำเนินกำรหรื อละเว้ นกำรดำเนินกำร
ใดๆที่เกี่ยวกับทำงเชื่อม ไม่ว่ำในเวลำใดๆตลอดอำยุกำรใช้ งำนทำงเชื่อม BTS
จะแจ้ งให้ ผ้ รู ับสัญญำทรำบ และผู้รับสัญญำตกลงจะปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ ได้ รับ
แจ้ งอย่ำงเคร่งครัด
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2.2.5.9.3 สัญญาสาคัญทางธุรกิจที่บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์ เก็ต จากัด ได้ ดาเนินการจัดทาและเป็ นคู่สัญญา
สัญญาเช่ าที่ดนิ สาหรับโครงการ เดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินัม ซึ่งดาเนินการโดยบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์ เก็ต
จากัด
ชื่อสัญญา
วันที่จัดทาสัญญา
คู่สัญญา
ทรัพย์ สินที่เช่ า

สัญญำเช่ำที่ดินรำชประสงค์
1 สิงหำคม พ.ศ.2555
สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริ ย์ (“ผู้ให้ เช่ า”) และ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (“ผู้เช่ า”)
ที่ดินซึง่ มีเนื ้อที่ดินโดยรวมประมำณ 20 ไร่ 77.21 ตำรำงวำ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ตำบลลุมพินี
อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

ระยะเวลาการเช่ าและการต่ อ
อายุสัญญาเช่ า

 กำรเช่ำตำมสัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) ปี นับจำกวันที่ครบ
กำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงช่วงแรกตำมเงื่อนไขของสัญญำ หรื อ 4 ปี นับจำก
วันที่ผ้ ใู ห้ เช่ำส่งมอบพื ้นที่ครบทังหมดให้
้
แก่ ผ้ เู ช่ำ (ส่งมอบเมื่อวันที่ 7 มกรำคม
พ.ศ.2557)
 ผู้ให้ เช่ำให้ คำมัน่ ว่ำถ้ ำผู้เช่ำประสงค์จะต่อสัญญำเช่ำออกไปอีก ผู้เช่ำมีสิทธิขอ
ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำได้ อีก 30 ปี หลังจำกครบระยะเวลำกำรเช่ำ โดยผู้เช่ำจะต้ อง
แจ้ งควำมประสงค์ที่จะต่อสัญญำให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน
ปี กำรเช่ำที่ 25 รวมถึงต้ องมีกำรดำเนินกำรเพื่อกำหนดค่ำเช่ำใหม่ให้ เสร็ จ และ
ลงนำมในสัญญำต่ออำยุหรื อสัญญำเช่ำใหม่ภำยในปี กำรเช่ำที่ 27 ทังนี
้ ้ สิทธิ
กำรขอต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำของผู้เช่ำจะสิ ้นสุดลงทันที ถ้ ำผู้เช่ำผิดนัดชำระค่ำเช่ำ
หรื อกระทำผิดสัญญำไม่ว่ำด้ วยเหตุใด และไม่แก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ แล้ วเสร็ จ
ภำยใน 30 วันนับจำกได้ รับหนังสือแจ้ งเตือนจำกผู้ให้ เช่ำ เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ น
จำกผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

วัตถุประสงค์ การเช่ า

 ในกำรเช่ำ ที่ดิน ตำมสัญญำ ผู้เช่ ำมีวัตถุประสงค์ ที่จะพัฒนำที่ดิน ที่เช่ำ โดย
ก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงใหม่ เพื่อใช้ ประโยชน์เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรพำณิชย์
 กรรมสิทธิ์ในอำคำรและสิง่ ก่อสร้ ำงจะเป็ นของผู้เช่ำ จนเมื่อครบกำหนดอำยุกำร
เช่ำ หรื อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงเพรำะเหตุสญ
ั ญำเช่ำถูกยกเลิก ให้ กรรมสิทธิ์ ใน
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงตกเป็ นของผู้ให้ เช่ำ

อัตราค่ าเช่ าและการชาระค่ าเช่ า  อัตรำค่ำเช่ำเป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่
1) ค่ำเช่ำงวดแรกซึ่งเป็ นค่ำเช่ำล่วงหน้ ำ ซึ่งตำมเงื่อนไขของสัญญำ จะต้ อง
จ่ำยชำระเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ ำจำนวน 588 ล้ ำนบำท และค่ำใช้ จ่ำยในกำร
โอนสิทธิกำรเช่ำจำนวน 38 ล้ ำนบำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 626 ล้ ำนบำท
2) ค่ำเช่ำตังแต่
้ ปีกำรเช่ำที่ 1 -30 ซึ่งจะชำระเป็ นรำยเดือนจนกว่ำจะสิ ้นสุด
สัญญำ
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 30

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

การต่ ออายุสัญญาเช่ า

ข้ อสัญญาของผู้เช่ า

ข้ อสัญญาของผู้ให้ เช่ า

การก่ อสร้ างอาคารและสิ่งปลูก
สร้ าง

 กรณีผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำ ผู้เช่ำต้ องจ่ำยดอกเบี ้ยกำรชำระค่ำเช่ำล่ำช้ ำในอัตรำ
ร้ อยละ 15 ต่อปี นับจำกวันถัดจำกวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผ้ เู ช่ำได้ ชำระค่ำ
เช่ำที่ถึงกำหนดให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำครบถ้ วน
ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำต้ องกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำไปอีก 30 ปี หลังจำกครบระยะเวลำกำร
เช่ำ 30 ปี แรก จะต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1) ผู้เช่ำต้ องแจ้ งควำมประสงค์ที่จะต่อสัญญำเช่ำให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรภำยในปี กำรเช่ำที่ 25
2) คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยต่ำงต้ องแต่งตังผู
้ ้ ประเมินรำคำอิสระฝ่ ำยละหนึ่งรำย
โดยผู้ประเมินดังกล่ำวต้ องเป็ นผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อประเมินรำคำทรัพย์สินที่เช่ำ
โดยคู่สญ
ั ญำตกลงให้ นำมูลค่ำค่ำเช่ำที่ได้ จำกกำรประเมินโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระทังสองรำยมำค
้
ำนวณหำค่ำเฉลี่ยเพื่อถือเป็ นอัตรำค่ำเช่ำใหม่
ในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
3) คูส่ ญ
ั ญำต้ องเจรจำกำหนดอัตรำค่ำเช่ำใหม่ให้ เสร็ จและลงนำมในสัญญำ
ต่ออำยุหรื อสัญญำเช่ำใหม่ภำยในปี กำรเช่ำที่ 27
ตำมสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำตกลงที่จะ
1) ชำระภำษี และค่ำใช้ จ่ำยประเภทต่ำงๆที่ระบุในสัญญำ
2) ดำเนินกำรก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงให้ มีพื ้นที่ใช้ สอยเพียงพอและ
เหมำะสมที่จะดำเนินธุรกิจ
3) จัดให้ มีถนนสัญจรภำยในโครงกำรในขนำดที่เหมำะสม
4) ไม่นำสิทธิ ใดๆของผู้เช่ำตำมสัญญำเช่ำไปโอนให้ แก่บุ คคลอื่น เว้ นแต่จะ
ได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อย่ำงไรก็ตำม ผู้ให้
เช่ำอนุญำตให้ ผ้ เู ช่ำสำมำรถนำสิทธิ กำรเช่ำไปเป็ นหลักประกันกำรชำระ
หนี ้กับธนำคำรผู้สนับสนุนทำงกำรเงินได้ ถ้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ ใ นสัญ ญำเช่ ำ กำรน ำอำคำรและสิ่ ง ปลูก สร้ ำงตำมสัญ ญำไปเป็ น
หลัก ประกั น กำรช ำระหนี ก้ ั บ ธนำคำรหรื อ สถำบัน กำรเงิ น สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
ผู้ให้ เช่ำสัญญำว่ำถ้ ำผู้เช่ำได้ ชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำครบถ้ วนและตรงตำมกำหนด
และผู้เ ช่ ำ มิ ไ ด้ ท ำผิ ด สัญ ญำข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดในสัญ ญำ ผู้ เช่ ำ จะมี สิ ท ธิ อ ยู่แ ละใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เช่ำได้ ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงและระยะเวลำกำรเช่ำ เว้ นแต่
เกิดกรณีกำรเวนคืนที่ดิน
 ผู้เช่ำสัญญำว่ำจะดำเนินกำรก่อสร้ ำงโครงกำรให้ ถกู ต้ องและชอบด้ วยกฎหมำย
และท ำกำรก่ อ สร้ ำงอำคำรและสิ่ง ปลูก สร้ ำงตำมแบบที่ ได้ รั บ อนุญ ำตจำก
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จตำมกำหนดระยะเวลำ โดยผู้เช่ำไม่มี
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สิทธิอ้ำงควำมล่ำช้ ำใดๆที่อำจเกิดขึ ้นเพื่อเป็ นเหตุในกำรขอขยำยระยะเวลำกำร
ก่อ สร้ ำง เว้ น แต่เ กิ ด จำกเหตุสุด วิสัย หรื อ ผู้ใ ห้ เ ช่ ำ ให้ ค วำมยิ น ยอมเป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษร ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ผู้เช่ำต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรทันที แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 7 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ โดยผู้ให้
เช่ ำ จะพิ จ ำรณำและอำจอนุญ ำตให้ ข ยำยระยะเวลำกำรก่ อ สร้ ำงได้ ต ำม
ระยะเวลำที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อนำนกว่ำนัน้
 ในกำรก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงตำมสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำต้ องปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับกำรก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ ำงตำมสัญญำเช่ำ อย่ำงเคร่งครัด
 ผู้ให้ เช่ำและผู้เช่ำตกลงให้ กรรมสิทธิ์ในอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงภำยใต้ สญ
ั ญำ
เช่ำตกเป็ นของผู้เช่ำนับตังแต่
้ วนั เริ่ มลงมือก่อสร้ ำง และจะถือว่ำกรรมสิทธิ์ตก
เป็ นของผู้ให้ เช่ำโดยอัตโนมัติทนั ทีที่สญ
ั ญำเช่ำครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
หรื อกรณีที่สญ
ั ญำเช่ำสิ ้นสุดลงไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดๆก็ตำม
 กำรก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงตำมสัญญำเช่ำให้ ถือว่ำเป็ นอันแล้ วเสร็ จ
สมบูรณ์ เมื่อผู้เช่ำได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้ องตำมที่กฎหมำยกำหนด
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างเสียหาย  ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ หำกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงเสียหำยไม่ว่ำ
หรือถูกทาลาย
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม จนทำให้ อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
ไม่อำจใช้ ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์กำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำต้ องแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่ำทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันเกิดเหตุ ถึงควำมประสงค์ของผู้เช่ำว่ำ
ต้ องกำรกลับมำซ่อมแซมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงที่ได้ รับควำมเสียหำย หรื อ
ต้ องกำรให้ สญ
ั ญำเช่ำสิ ้นสุดลง
1) กรณีที่ผ้ เู ช่ำแจ้ งควำมประสงค์วำ่ ต้ องกำรซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ ำง
เพื่อให้ มีกำรดำเนินธุรกิ จต่อไป ผู้เช่ำต้ องเริ่ มดำเนินกำรและทำให้ แล้ ว
เสร็ จภำยในเวลำอันสมควร เพื่อให้ อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงกลับเข้ ำ สู่
สภำพที่ดีและพร้ อมใช้ งำนได้ เมื่อผู้ให้ เช่ำได้ รับเงินค่ำสินไหมทดแทนจำก
บริ ษัทรับประกันภัย ผู้ให้ เช่ำตกลงที่จะจัดสรรเงินดังกล่ำวให้ แก่ผ้ เู ช่ำเพื่อ
เป็ นค่ำก่อสร้ ำงตำมจำนวนที่ผ้ เู ช่ำได้ จ่ำยไปจริ งและเหมำะสม แต่จะไม่
เกิ น กว่ ำ จ ำนวนเงิ น ค่ ำ สิ น ไหมทดแทนที่ ผ้ ูใ ห้ เช่ ำ ได้ รั บ จำกบริ ษั ท รั บ
ประกันภัย
2) ถ้ ำผู้เช่ำไม่แจ้ งควำมประสงค์ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบภำยในกำหนดเวลำ 30 วัน
นับจำกวันเกิดควำมเสียหำย หรื อแจ้ งว่ำไม่ประสงค์จะซ่อมแซมอำคำร
และสิง่ ปลูกสร้ ำงให้ กลับคืนสูส่ ภำพที่ดี ผู้ให้ เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
ทันที
การให้ เช่ าช่ วงที่ดิน หรือการให้  ผู้เช่ำมีสทิ ธิ์นำอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำง หรื อที่ดินที่ไม่มีสงิ่ ปลูกสร้ ำงตำมสัญญำ
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 32

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เช่ าอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

ออกให้ เช่ำช่วง โดยถือว่ำเป็ นกำรประกอบธุรกิจปกติของผู้เช่ำตำมลักษณะของ
อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำง แต่ระยะเวลำกำรให้ เช่ำช่วงต้ องไม่เกินกว่ำระยะเวลำ
กำรเช่ำที่มีอยู่ภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้ และไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้เช่ำยังต้ องรับผิดชอบต่อ
ผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำทุกประกำร
 ผู้เช่ำต้ องส่งรำยงำนสรุปสถำนะล่ำสุดของกำรให้ เช่ำช่วง ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบทุกๆ
6 เดือน

การใช้ ท่ ดี ินเพื่อสาธารณชนและ  ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ ถ้ ำรัฐหรื อหน่วยงำนของรัฐต้ องใช้ ที่ดินเพื่อประโยชน์แก่
การเวนคืน
สำธำรณชนหรื อรำชกำรเป็ นเวลำเกินกว่ำ 6 เดือน โดยไม่มีกำรเวนคืน ผู้ให้ เช่ำ
มีสทิ ธิขอเลิกสัญญำเช่ำได้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ โดยไม่ถือว่ำผู้ให้
เช่ำผิดสัญญำ และผู้เช่ำจะส่งมอบที่ดินคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำภำยในกำหนด 12
เดือน นับแต่วนั ที่ผ้ เู ช่ำได้ รับแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ เช่ำ
 ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ หำกรัฐหรื อหน่วยงำนรัฐได้ ขอเวนคืนที่ดินตำมสัญญำ
ไม่ ว่ ำ ทั ง้ หมดหรื อบำงส่ ว น ท ำให้ ผู้ เช่ ำ ไม่ อ ำจใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ตำม
วัตถุประสงค์กำรเช่ำได้ อีกต่อไป ให้ ถือว่ำสัญญำสิ ้นสุดลงโดยทันที และผู้เช่ำ
ตกลงจะส่งมอบที่ดินคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำภำยในระยะเวลำที่ค่สู ญ
ั ญำจะกำหนด
ร่ ว มกัน ในกรณี เ ป็ นกำรเวนคื นที่ ดิ นบำงส่วน ผู้เ ช่ำ มีสิทธิ เ ลือ กที่ จ ะเช่ำ ต่อ
หรื อไม่ก็ได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 30 วัน
นับจำกได้ รับแจ้ งจำกผู้ให้ เช่ำถึงกำรเวนคืน
การเลิกสัญญา
กำรเลิกสัญญำเช่ำจะเกิดขึ ้นเมื่อ:
1) เกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 มีกำรยื่นคำขอต่อศำลอันเกี่ยวเนื่องกับกำรขอฟื น้ ฟูกิจกำรของผู้เช่ำ
 ผู้เช่ำจำหน่ำย จ่ำย โอนสิทธิ ตำมสัญญำเช่ำให้ แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้ รับ
ควำมยิ น ยอมเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรจำกผู้ใ ห้ เ ช่ ำ หรื อ ปฏิบัติ ผิด เงื่ อ นไข
เกี่ ยวกับกำรนำสิทธิ กำรเช่ำไปเป็ นหลักประกันกำรชำระหนี ้ หรื อกำรนำ
ทรัพย์สนิ ออกให้ เช่ำช่วง
 ผู้เ ช่ ำ ไม่แ จ้ ง ควำมประสงค์ ใ นกำรขอต่อ อำยุสัญ ญำเช่ ำ ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ
ในกรณี นี ้ ผู้ใ ห้ เ ช่ ำ มี สิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญำ โดยส่ง ค ำบอกกล่ำ วเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้ แก่ผ้ เู ช่ำ และให้ มีผลทันที
2) ผู้เช่ำประพฤติผิดสัญญำเช่ำข้ อหนึ่งข้ อใด และไม่ดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำด
ภำยใน 30 วัน นับจำกได้ รับหนังสือแจ้ งจำกผู้ให้ เช่ำ
ในกรณีนี ้ ให้ สญ
ั ญำเช่ำมีผลเลิกกันทันทีที่สิ ้นสุดระยะเวลำตำมหนังสือบอก
กล่ำว
ทังนี
้ ้ ภำยหลังสัญญำเช่ำได้ ถกู ยกเลิกโดยผู้ให้ เช่ำไม่ว่ำในกรณีใดกรณีหนึ่งข้ ำงต้ น
ผู้เช่ำจะต้ อง
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การประกันภัย

การชาระภาษี

 ยอมให้ ก รรมสิท ธิ์ ในอำคำรและสิ่ง ปลูก สร้ ำงตกเป็ นของผู้ใ ห้ เ ช่ ำ ทัน ที โดย
ปรำศจำกภำระติดพันใดๆ
 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำต้ องเสียหำยจำกกำรบอกเลิกสัญญำ โดยเหตุที่ผ้ เู ช่ำเป็ นฝ่ ำย
ปฏิบตั ิผิดสัญญำ ผู้เช่ำยินยอมชดใช้ ค่ำเสียหำยทังปวงให้
้
แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ รวมถึง
หลักประกันต่ำงๆที่วำงไว้ กบั ผู้ให้ เช่ำ
ผู้เช่ำสัญญำว่ำตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงและระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำ
จะต้ อ งจัด ให้ มี ก ำรประกัน ภัย เพื่ อ คุ้ม ครองอำคำรและสิ่ง ปลูก สร้ ำงทัง้ หมดใน
ลักษณะกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงประกัน ภัยควำมรั บผิดตำม
กฎหมำยต่อชีวิต ร่ ำงกำยและทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก ในวงเงินที่เหมำะสม
โดยผู้เช่ำจะเป็ นผู้รับผิดชอบชำระค่ำเบี ้ยประกันภัย และระบุให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์
ผู้เช่ำตกลงรับผิดชอบชำระค่ำภำษี บำรุ งท้ องที่ และ/หรื อภำษี โรงเรื อนและที่ดินเต็ม
จำนวนตำมที่เจ้ ำพนักงำนประเมิน

2.2.5.9.4 สัญญาสาคัญทางธุรกิจที่บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด ได้ ดาเนินการจัดทาและเป็ นคู่สัญญา
สัญญาจ้ างบริหารโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort
ชื่อสัญญา

วันที่ทาสัญญา
คู่สัญญา

สัญญำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort
(โรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ตังอยู
้ ่ที่เกำะสมุย
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี)
22 ตุลำคม พ.ศ.2557
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (“ผู้ว่าจ้ างบริหาร”)
Holiday Inns (Thailand) Limited (“ผู้รับจ้ างบริหาร”)

อายุของสัญญา

 15 ปี นับจำกวันที่แต่ละโรงแรมเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำเป็ นครัง้ แรก
 ทัง้ นี ้ ถ้ ำผู้ว่ำ จ้ ำ งบริ ห ำรและ/หรื อผู้รั บ จ้ ำ งบริ ห ำรไม่ได้ แ จ้ ง ให้ อี ก ฝ่ ำยทรำบ
เกี่ยวกับกำรไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำ (ซึ่งต้ องมีกำรแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 6 เดือน
ก่อนครบอำยุสญ
ั ญำ) สัญญำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม Holiday Inn Express และ
โรงแรม Holiday Inn Resort จะได้ รับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำโดยอัตโนมัติเป็ น
จำนวน 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีอำยุสญ
ั ญำที่ตอ่ ใหม่ครำวละ 5 ปี
ขอบเขตการให้ บ ริ ก ารที่ ส าคั ญ ขอบเขตกำรให้ บริ กำรของผู้รับจ้ ำงบริ หำรตำมสัญญำจ้ ำ งบริ หำรโรงแรม Holiday
ตามสัญญา
Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ตำมช่วงระยะเวลำก่อนและ
หลังจำกที่โรงแรมเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำร มีดงั ต่อไปนี ้
ขอบเขตการให้ บริการก่ อนที่โรงแรมจะเริ่มเปิ ดให้ บริการ (Pre-Opening)
ก่อนที่โรงแรมจะเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำร ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะให้ บริ กำรแก่ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำร
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โดยขอบเขตกำรให้ บริ กำรที่สำคัญจะรวมถึง
1. ให้ คำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (Technical Services) ที่จำเป็ น
ในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday
Inn Resort ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้ อกำหนดของ InterContinental
Hotels Group (IHG)
2. สรรหำและคัดเลือกผู้จัดกำรโรงแรม (General Manager) ซึ่งจะทำหน้ ำที่ใน
กำรกำหนดและวำงแผนธุรกิจของโรงแรม รวมถึงดูแลให้ มีกำรดำเนินกำรและ
ติดตำมกำรดำเนินธุรกิจของโรงแรมให้ เป็ นไปตำมแผนที่ได้ กำหนดไว้
3. ร่ วมมือและให้ ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนที่จำเป็ นแก่ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรในกำร
กำหนดและประยุกต์ใช้ แผนธุรกิจและแผนกำรดำเนินกำรของธุรกิจโรงแรมที่
ส ำคัญ ซึ่ ง รวมถึ ง แผนกำรขำย แผนกำรตลำดและส่ ง เสริ ม กำรจ ำหน่ ำ ย
งบประมำณกำรดำเนินงำนประจำปี สำหรับกำรดำเนินธุรกิจโรงแรม Holiday
Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ในปี แรกของกำรดำเนินงำน
แผนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรในธุรกิจโรงแรม แผนงำนทำงด้ ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
4. ร่ วมมือและให้ ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนที่จำเป็ นแก่ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรในกำร
ขอใบอนุญ ำตต่ำ งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรม Holiday Inn
Express และโรงแรม Holiday Inn Resort จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง
5. ให้ คำแนะนำและควำมช่วยเหลือที่จำเป็ นแก่ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำร เพื่อให้ ได้ มำซึ่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่จำเป็ นและเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจโรงแรม Holiday
Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort
ขอบเขตการให้ บริการหลังจากที่โรงแรมเริ่มเปิ ดให้ บริการ
หลังจำกที่โรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort เริ่ มเปิ ด
ให้ บริ กำร ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะให้ บริ กำรแก่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงบริ หำร โดยขอบเขตกำรให้ บริ กำร
ที่สำคัญจะรวมถึง
1. ติดตำมและกำกับดูแลในเรื่ องที่เกี่ยวกับสรรหำ คัดเลือกและกำรบริ หำรจัดกำร
บุคลำกรในธุรกิจโรงแรม
2. จัดซื ้อ รวมถึงซ่อมแซมและบำรุงรักษำเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้
ภำยในธุรกิจโรงแรม
3. ดำเนินกำรจัดเตรี ยมงบประมำณกำรดำเนินงำนประจำปี แผนธุรกิจประจำปี
แผนกำรโฆษณำและส่งเสริ มกำรจำหน่ำย รวมถึงแผนงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรดำเนินธุรกิจโรงแรม รวมถึงดูแลและติดตำมให้ มีกำรนำแผนธุรกิจต่ำงๆที่ได้
มีกำรกำหนดขึ ้นไปประยุกต์ใช้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4. พิจำรณำและคัดเลือกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำ (Supplier) รวมถึงดำเนินกำรจัดซื ้อ
วัตถุดิบประเภทต่ำงๆ (เช่น อำหำรสดและเครื่ องดื่ม) รวมถึงวัสดุสิ ้นเปลือง
ประเภทต่ำงๆที่ต้องใช้ ภำยในธุรกิจโรงแรม จำกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำที่ได้ รับกำร
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คัดเลือก
5. ควบคุมและติดตำมกำรทำงำนของบุคลำกรและผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ให้ บริ กำรจำก
ภำยนอก (เช่น ที่ปรึกษำกฎหมำย ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ ฯลฯ) ที่
มีกำรว่ำจ้ ำงเพื่อให้ บริ กำรในด้ ำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจโรงแรม
Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort
6. จัดเตรี ยมและจัดเก็บเอกสำร หลักฐำน รวมถึงข้ อมูลทำงกำรเงินและกำรบัญชี
ที่จำเป็ นสำหรับกำรจัดเตรี ยมงบกำรเงินของธุรกิ จโรงแรม (ซึ่งต้ องได้ รับกำร
ตรวจสอบ/สอบทำนโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงบริ หำรได้ แต่งตังขึ
้ ้น)
7. จัด เตรี ย มงบกำรเงิ น รวมถึ ง รำยงำนทำงกำรเงิ นอื่ น ๆที่ ผ้ ูว่ำ จ้ ำงบริ ห ำรต้ อ ง
รับทรำบเพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจโรงแรม Holiday Inn Express
และโรงแรม Holiday Inn Resort รวมถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้รับจ้ ำงบริ หำร
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
ในกำรควบคุมและดูแลกำรดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆของธุรกิจโรงแรม Holiday Inn
บริหารโรงแรมในการควบคุมและ Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนินกิจกรรมทำง
ติดตามการดาเนินการประจาวัน ธุ ร กิ จ /กำรให้ บ ริ ก ำรประจ ำวัน หรื อ กิ จ กรรมทำงกำรตลำด ผู้ว่ำ จ้ ำงบริ ห ำรจะ
(Day-to-Day Operation) ที่
มอบหมำยให้ ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆดังกล่ำว โดยผู้วำ่ จ้ ำงบริ หำรจะไม่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
เข้ ำมำแทรกแซงกำรบริ หำรกิจกำรโรงแรมของผู้รับจ้ ำงบริ หำร ภำยใต้ เงื่อนไขที่ว่ำ
กำรดำเนิ นกำรโดยผู้รั บจ้ ำงบริ ห ำรจะต้ อ งเป็ นไปตำมข้ อ กำหนดในสัญ ญำจ้ ำ ง
บริ หำรโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort
งบประมำณกำรดำเนินงำนและแผนธุรกิจประจำปี ที่ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรได้ จดั ทำขึ ้นและ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน โดยผู้ว่ ำ จ้ ำงบริ ห ำรและผู้รั บ จ้ ำงบริ ห ำร รวมถึ ง แนวทำงและ
หลัก กำรดำเนิ นกำรและบริ ห ำรธุรกิ จโรงแรมที่กำหนดขึน้ โดย InterContinental
Hotels Group (IHG)
การจัดทาแผนธุรกิจประจาปี ของ ก่อนเริ่ มปี งบประมำณในแต่ละปี ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะต้ องจัดทำแผนธุรกิจประจำปี
โรงแรม
ของโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ซึ่ง
ประกอบด้ วยประมำณกำรงบกำไรขำดทุน ประมำณกำรงบกระแสเงินสด แผนกำร
ลงทุนในทรัพย์สินถำวร (ซึ่งจะต้ องระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนและ
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะใช้ เงินลงทุนสำหรับกำรซ่อมแซม ปรับปรุ ง รวมถึงกำรลงทุน
เพิ่มเติมประเภทต่ำงๆ) แผนกำรจัดหำบุคลำกรในธุร กิจโรงแรม แผนกำรตลำด
รวมถึงรำยละเอียดและข้ อมูลต่ำงๆที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรอำจจะขอให้ ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำร
จัดทำเพิ่มเติม โดยแผนธุรกิจประจำปี ของโรงแรม Holiday Inn Express และ
โรงแรม Holiday Inn Resort ดังกล่ำวจะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบ
ร่วมกันโดยทังผู
้ ้ วำ่ จ้ ำงบริ หำรและผู้รับจ้ ำงบริ หำร ก่อนจะนำไปใช้ จริ งในแต่ละปี
ทังนี
้ ้ ผู้รับจ้ ำงบริ หำรจะต้ องรำยงำนให้ ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรทรำบเกี่ยวกับควำมคืบหน้ ำ
ในกำรดำเนินกิ จกำร รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของธุรกิ จโรงแรม Holiday Inn
Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ทรำบเป็ นประจำทุกๆเดือน หรื อตำม
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ระยะเวลำอื่นที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงบริ หำรอำจขอให้ ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรมำรำยงำนเป็ นกำรพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น
ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร การจ่ ายค่ าตอบแทนสาหรั บการให้ บริ การสาหรั บ Technical Services และ
ให้ บริการให้ แก่ ผ้ รู ับจ้ างบริหาร
การให้ บริการอื่นๆในช่ วง Pre-Opening
เป็ นไปตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงผู้ว่ำจ้ ำงบริ หำรและผู้รับจ้ ำงบริ หำรโรงแรม
ซึง่ ระบุไว้ ในสัญญำ
การจ่ ายค่ าตอบแทนสาหรับการให้ บริการบริหารจัดการโรงแรม
ค่ำตอบแทนกำรให้ บริ กำรบริ หำรจัดกำร (Management Fee) สำหรั บโรงแรม
Holiday Inn Express และ โรงแรมHoliday Inn Resort จะประกอบด้ วย 2 ส่วน
ใหญ่ ได้ แก่
1) ค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำน (Base Management Fee หรื อ License Fee)
2) ค่ำธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้ ำงแรงจูงใจ (Incentive Management Fee)
โดยกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมทังสองส่
้
วนให้ แก่ผ้ รู ับจ้ ำงบริ หำรโรงแรม ให้ เป็ นไปตำม
อัตรำและวิธีกำรที่ระบุไ ว้ ในสัญญำว่ำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม Holiday Inn Express
และโรงแรม Holiday Inn Resort
2.2.5.10 ใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจที่สาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ใบอนุญำตสำหรับกำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม โน
โวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ โดยเมื่อวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ.2557 กระทรวงมหำดไทยออกใบอนุญำตในชื่อของบริ ษัท
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม อำยุ 5 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กันยำยน พ.ศ.2557-11
กันยำยน พ.ศ.2562 ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทฯอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรขอเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป
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