บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

8. ข้อมูลสาคัญอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาสาคัญอื่นๆ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
สัญญาจัดตัง้ สถานีรบั -จ่ายก๊าซ NGV และซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ NGV สาขาวิภาวดี
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์ของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ทีต่ งั ้ ของสถานีบริการก๊าซ
ปริมาณการซือ้ ก๊าซ NGV
อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา

การเลิกสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ และ
ปตท.
4 สิงหาคม 2551
เพื่อใช้ท่ดี ินเป็ นสถานที่จดั ตัง้ สถานีรบั -จ่ายก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ NGV และใช้เป็ นสถานที่รบั -ซื้อก๊าซจาก
ปตท.
 บริษทั ฯ ตกลงซือ้ ก๊าซ NGV จากปตท. ผ่านสถานีบริการ
ก๊าซของบริษทั ฯ ตามที่ ปตท. ให้ความเห็นชอบภายใต้
รูปแบบ วิธกี าร มาตรฐานการดาเนินการและเงื่อนไขที่
ปตท. กาหนด
 ปตท. เป็ นผูส้ ่งมอบก๊าซให้แก่บริษทั ฯ ณ สถานีรบั -จ่าย
ก๊าซของบริษทั ฯ เมื่อมีคาสังซื
่ อ้
เลขที่ 23/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 1,800,000 กิโลกรัมต่อเดือน
20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา
คู่สญ
ั ญาทีป่ ระสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาจะต้องแจ้งความประสงค์
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรไปยัง คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
 คู่ส ัญ ญาตกลงร่ ว มกัน เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร หรือ เมื่อ
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ตามเงื่อนไขและ
ภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
 ในกรณีผผู้ ลิต และ/หรือผูร้ บั สัมปทานไม่มกี ๊าซธรรมชาติ
เพียงพอทีจ่ ะส่งให้ ปตท. อีกต่อไป
 เนื่องจากเหตุ สุดวิสยั และ/หรือการกระทาของบุคคลที่
สามซึ่งไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
หากปรากฎว่ามีความเสียหาย และ/หรือสูญหายอย่า ง
สิน้ เชิงต่อระบบท่อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท.
และ/หรือสถานีบริการก๊าซ ซึง่ ไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืน
สู่สภาพดีและใช้งานได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทัวไป
่
และความปลอดภัยได้ภายใน 30 วัน
 คู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบตั ิผดิ สัญญาหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของสัญญาและไม่ได้ดาเนินการแก้ไขภายใน
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1

หมายเหตุ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
30 วันนับจากวันทีค่ ่สู ญ
ั ญาฝ่ายทีผ่ ดิ สัญญาได้รบั หนังสือ
บอกกล่าวถึงการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
 ในกรณีท่บี ริษัทฯ หยุดรับซื้อก๊าซเป็ นระยะเวลาเกินกว่า
60 วันติดต่อกัน
 ในกรณีปรากฎว่ามีการเริม่ ดาเนินการ หรือเริม่ คดี หรือมี
มติ หรือคาสังให้
่ มกี ารฟื้ นฟูกจิ การ ล้มละลาย การชาระ
บัญชี หรือการเลิกสภาพนิตบิ ุคคลของฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง

หมายเหตุ

สั ญ ญาจั ด ตั ้ง สถานี บ ริ ก ารและซื้ อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรั บ ยานยนต์ (NGV) (กรณี เ อกชนลงทุ น เอง )
สาขาบางนา
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์ของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ทีต่ งั ้ ของสถานีบริการก๊าซ
ปริมาณการซือ้ ก๊าซ NGV
อายุสญ
ั ญา
การต่ออายุสญ
ั ญา

การเลิกสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ และ
ปตท.
7 เมษายน 2553
เพื่อ ใช้ท่ีดินเป็ น สถานที่จ ัด ตัง้ สถานี บ ริก ารก๊ าซธรรมชาติ
ส าหรั บ ยานยนต์ ( NGV) และใช้ เ ป็ น สถานที่ ร ั บ ซื้ อ ก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) จาก ปตท.
 บริษัทฯ มีสทิ ธิเป็ นผู้ดาเนินการสถานีบริการก๊าซภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ตกลงซือ้ ก๊าซ NGV จากปตท. ผ่านสถานีบริการ
ก๊าซของบริษทั ฯ ตามที่ ปตท. ให้ความเห็นชอบภายใต้
รูปแบบ วิธกี าร มาตรฐานการดาเนินการและเงื่อนไขที่
ปตท. กาหนด
 ปตท. เป็ นผู้ส่งมอบก๊าซให้แก่บริษัทฯ ณ สถานีบริการ
ก๊าซของบริษทั ฯ เมื่อมีคาสังซื
่ อ้
โฉนดเลขที่ 140269, 140270, 41516 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 750,000 กิโลกรัมต่อเดือน
10 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา
คู่สญ
ั ญาทีป่ ระสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาจะต้องแจ้งความประสงค์
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรไปยั ง คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
 คู่ ส ัญ ญาตกลงร่ ว มกัน เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร หรือ เมื่อ
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ตามเงื่อนไขและ
ภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
 ในกรณีผผู้ ลิต และ/หรือผูร้ บั สัมปทานไม่มกี ๊าซธรรมชาติ
เพียงพอทีจ่ ะส่งให้ ปตท. อีกต่อไป
 เนื่องจากเหตุ สุดวิสยั และ/หรือการกระทาของบุคคลที่
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 2

หมายเหตุ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา











สาระสาคัญของสัญญา
สามซึ่งไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
หากปรากฎว่ ามีค วามเสีย หาย และ/หรือสูญ หายอย่า ง
สิน้ เชิงต่อระบบท่อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท.
ระบบท่อย่อยของบริษทั ฯ และ/หรือสถานีบริการก๊าซ ซึง่
ไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืน สู่สภาพดีและใช้งานได้ตาม
มาตรฐานภายใน 30 วัน
คู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบตั ิผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของสัญญาและไม่ได้ดาเนินการแก้ไขภายใน
30 วันนับจากวันทีค่ ่สู ญ
ั ญาฝ่ายทีผ่ ดิ สัญญาได้รบั หนังสือ
บอกกล่าวถึงการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
ในกรณีทป่ี รากฎว่าความเสียหาย และ/หรือความสูญหาย
อย่างสิ้นเชิงต่ อระบบท่ อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ
ปตท. ระบบท่อย่อยของบริษทั ฯ และ/หรือสถานีบริการ
ก๊าซของบริษัทฯ โดยความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
ฝา่ ยทีก่ ระทาผิดไม่ได้ดาเนินการแก้ไข และ/หรือปรับปรุง
ให้ระบบกลับคืนสูส่ ภาพเดิมตามมาตรฐานภายใน 30 วัน
นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ หยุดรับซื้อก๊าซเป็ นระยะเวลาเกินกว่า
60 วันติดต่อกัน
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ นาก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ไปใช้/
จาหน่ ายในกิจการอื่นที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของ
สัญญา
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สามารถก่อสร้างสถานีบริการก๊าซให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ในกรณีทม่ี กี ารเริม่ ดาเนินการ หรือเริม่ คดี หรือมีมติ หรือ
คาสังให้
่ มกี ารฟื้นฟูกจิ การ ล้มละลาย การชาระบัญชี หรือ
การเลิกสภาพนิตบิ ุคคลของฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง

สัญ ญาจัด ตัง้ จุ ด พัก รถโดยสาร (Rest
สาขากาแพงเพชร
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
เลขทีส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์ของสัญญา

Area)

หมายเหตุ

และสถานี บ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรับ ยานยนต์ (NGV)

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์ และ
บริษทั ขนส่ง จากัด (“ผูใ้ ห้สทิ ธิ”)์
422/2555
19 พฤศจิกายน 2555
 เพื่อจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) สาหรับเป็ นจุด
พัก รถระหว่ า งทางในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่
ผูโ้ ดยสารและผูเ้ ดินทางทัวไป
่
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 3

หมายเหตุ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

สถานทีต่ งั ้
อายุสญ
ั ญา

การเลิกสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
 เพื่อจัด ตัง้ สถานีบ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
(NGV) สาหรับใช้ภายในกิจการของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ และรถร่วม
 ผูใ้ ห้สทิ ธิตกลงซื
อ้ ก๊าซจาก ปตท. ผ่านสถานีบริการของ
์
บริษทั ฯ
 ปตท. ตกลงส่งมอบก๊าซให้แก่ผใู้ ห้สทิ ธิ ์ เมื่อผูใ้ ห้สทิ ธิได้
์ มี
คาสังซื
่ อ้
 บริษั ท ฯ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งจุ ด พัก รถโดยสาร
รวมถึ ง สถานี บ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรับ ยานยนต์
(NGV) และเป็ นผูด้ าเนินการบริหารจุดพักรถโดยสาร และ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ดว้ ยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั ฯ
โฉนดเลขที่ 6242
อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จัง หวั ด
กาแพงเพชร
 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ่งมอบพืน้ ทีพ่ ร้อมจุดพักรถโดยสาร
(Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ (NGV) ให้กบั ผูใ้ ห้สทิ ธิใช้
์ ประโยชน์
 ในกรณี ท่ีท ัง้ สองฝ่ า ยประสงค์ จ ะร่ ว มมือ กัน ต่ อ ไปอี ก
จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนสัญญาสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
 ทัง้ สองฝา่ ยตกลงกันเป็ นหนังสือเพื่อยกเลิกสัญญา
 กรณี ท่ีฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ไม่ ป ฏิบ ัติ ต าม หรือ ปฎิ บ ัติ ผิด
เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดทีก่ าหนดไว้ในสัญญา และอีกฝ่ายได้
มีหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
สัญญาแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือบอกกล่าว แต่ฝา่ ยทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาไม่แก้ไข
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
 กรณีทป่ี รากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือความสูญหาย
อย่างสิ้นเชิงต่ อระบบท่อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ
ปตท. ระบบท่อย่อยของผูร้ บั สิทธิ ์ และ/หรือสถานีบริการ
ก๊าซของผู้รบั สิทธิ ์ โดยฝ่ายที่ปฏิบตั ิผิดสัญญานัน้ ไม่ไ ด้
ดาเนินการแก้ไขให้ระบบดังกล่าวกลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้
การได้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นหนังสือ
บอกกล่าวให้แก้ไข และ/หรือปรับปรุงจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่าย
หนึ่ง
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หมายเหตุ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) สาขาพิษณุโลก
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
เลขทีส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์ของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

สถานทีต่ งั ้
อายุสญ
ั ญา

การเลิกสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์ และ
บริษทั ขนส่ง จากัด (“ผูใ้ ห้สทิ ธิ”)์
457/2555
2 มกราคม 2556
 เพื่อจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) สาหรับเป็ นจุด
พัก รถระหว่ า งทางในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่
ผูโ้ ดยสารและผูเ้ ดินทางทัวไป
่
 เพื่อจัด ตัง้ สถานีบ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
(NGV) สาหรับใช้ภายในกิจการของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ และรถร่วม
 ผูใ้ ห้สทิ ธิตกลงซื
อ้ ก๊าซจาก ปตท. ผ่านสถานีบริการของ
์
บริษทั ฯ
 ปตท. ตกลงส่งมอบก๊าซให้แก่ผใู้ ห้สทิ ธิ ์ เมื่อผูใ้ ห้สทิ ธิได้
์ มี
คาสังซื
่ อ้
 บริษั ท ฯ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งจุ ด พัก รถโดยสาร
รวมถึ ง สถานี บ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรับ ยานยนต์
(NGV) และเป็ นผูด้ าเนินการบริหารจุดพักรถโดยสาร และ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ดว้ ยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั ฯ
โฉนดเลขที่ 124347 ตาบลบ้านป้า อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ่งมอบพืน้ ทีพ่ ร้อมจุดพักรถโดยสาร
(Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ (NGV) ให้กบั ผูใ้ ห้สทิ ธิใช้
์ ประโยชน์
 ในกรณี ท่ีท ัง้ สองฝ่ า ยประสงค์ จ ะร่ ว มมือ กัน ต่ อ ไปอี ก
จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนสัญญาสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
 ทัง้ สองฝา่ ยตกลงกันเป็ นหนังสือเพื่อยกเลิกสัญญา
 กรณี ท่ีฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ไม่ ป ฏิบ ัติ ต าม หรือ ปฎิ บ ัติ ผิด
เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดทีก่ าหนดไว้ในสัญญา และอีกฝ่ายได้
มีหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
สัญญาแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือบอกกล่าว แต่ฝา่ ยทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาไม่แก้ไข
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
 กรณีทป่ี รากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือความสูญหาย
อย่างสิ้นเชิงต่ อระบบท่อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ
ปตท. ระบบท่อย่อยของผูร้ บั สิทธิ ์ และ/หรือสถานีบริการ
ก๊าซของผู้รบั สิทธิ ์ โดยฝ่ายที่ปฏิบตั ิผิดสัญญานัน้ ไม่ไ ด้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
ดาเนินการแก้ไขให้ระบบดังกล่าวกลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้
การได้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นหนังสือ
บอกกล่าวให้แก้ไข และ/หรือปรับปรุงจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่าย
หนึ่ง

หมายเหตุ

บันทึกข้อตกลงโอนสิทธิจดั ตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) ตามสัญญาเลขที่ 422/2555
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์ และ
บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“ผูร้ บั สิทธิช่์ วง”)
28 มกราคม 2558
 ผู้ร ับ สิท ธิต์ กลงโอนสิท ธิก ารบริห ารจุ ด พัก รถโดยสาร
เฉพาะส่วนของจุดพักรถโดยสารให้กบั ผูร้ บั สิทธิช่์ วงเพื่อ
ดาเนินการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแทน

หมายเหตุ

บันทึกข้อตกลงโอนสิทธิจดั ตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) ตามสัญญาเลขที่ 457/2555
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์ และ
บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“ผูร้ บั สิทธิช่์ วง”)
28 มกราคม 2558
 ผู้ร ับ สิท ธิต์ กลงโอนสิท ธิก ารบริห ารจุ ด พัก รถโดยสาร
เฉพาะส่วนของจุดพักรถโดยสารให้กบั ผูร้ บั สิทธิช่์ วงเพื่อ
ดาเนินการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแทน

หมายเหตุ

บันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ และ
บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“เคเวนเชอร์”)
2 กุมภาพันธ์ 2558
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสัญญา
จัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ในส่วนของการ
จัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต่อ บขส. นับแต่วนั โอน
ทรัพย์สนิ ตามบันทึกการโอนสิทธิ
 เคเวนเชอร์ มีสิท ธิ หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบตาม
สัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ในส่วนของ
การจัดตัง้ จุ ดพักรถโดยสาร ต่ อ บขส. นับแต่ ว ันโอน
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
ทรัพย์สนิ ตามบันทึกการโอนสิทธิ
 ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฎิบตั ิตามสัญญาจัดตัง้ จุด
พักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานีบริการก๊า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
จัด ตัง้ สถานี บ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติ ให้ต กเป็ นภาระของ
บริษทั ฯ และในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร
ให้ตกเป็ นภาระของเคเวนเชอร์ โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายมี
หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบในค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วแยก
ต่างหากจากกัน
 สาหรับค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้าประกันธนาคาร
เพื่อการปฎิบตั ิตามสัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest
Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
(NGV) คู่สญ
ั ญาตกลงให้มกี ารชาระตามสัดส่วนเงินลงทุน
แต่ละฝา่ ย
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