บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

8. ข้อมูลสาคัญอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
4 สิงหาคม 2551
เพื่อใช้ทด่ี นิ เป็ นสถานทีจ่ ดั ตัง้ สถานีรบั -จ่ายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ NGV และ
ใช้เป็ นสถานทีร่ บั -ซือ้ ก๊าซจากปตท.
 บริษทั ฯ ตกลงซือ้ ก๊าซ NGV จากปตท. ผ่านสถานีบริการก๊าซของบริษทั ฯ ตามที่
ปตท. ให้ความเห็นชอบภายใต้รูปแบบ วิธีการ มาตรฐานการดาเนินการและ
เงื่อนไขที่ ปตท. กาหนด
 ปตท. เป็ นผู้ส่งมอบก๊าซให้แก่บริษัทฯ ณ สถานีรบั -จ่ายก๊าซของบริษัทฯ เมื่อมี
คาสังซื
่ อ้
 บริษทั ฯ ตกลงวางหลักประกันสัญญาให้ ปตท. ยึดถือไว้เป็ นหลักประกัน
เลขที่ 23/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 1,800,000 กิโลกรัมต่อเดือน
20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา
คู่สญ
ั ญาทีป่ ระสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไป
ยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันครบกาหนดอายุ
สัญญา
 คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือเมื่อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงแก้ไข
สัญญาได้ตามเงื่อนไขและภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
 ในกรณีผผู้ ลิต และ/หรือผูร้ บั สัมปทานไม่มกี ๊าซธรรมชาติเพียงพอทีจ่ ะส่งให้ ปตท.
อีกต่อไป
 เนื่องจากเหตุสุดวิสยั และ/หรือการกระทาของบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง และหากปรากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือสูญหายอย่าง
สิน้ เชิงต่อระบบท่อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. และ/หรือสถานีบริการก๊าซ
ซึง่ ไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพดีและใช้งานได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ทัวไปและความปลอดภั
่
ยได้ภายใน 30 วัน
 คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาและ
ไม่ได้ดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับจากวันที่คู่สญ
ั ญาฝ่ายทีผ่ ดิ สัญญาได้รบั
หนังสือบอกกล่าวถึงการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ หยุดรับซือ้ ก๊าซเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
 ในกรณีปรากฏว่ามีการเริ่มดาเนินการ หรือเริม่ คดี หรือมีมติ หรือคาสังให้
่ มีการ
ฟื้นฟูกจิ การ ล้มละลาย การชาระบัญชี หรือการเลิกสภาพนิตบิ ุคคลของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

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
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
7 เมษายน 2553
เพื่อใช้ทด่ี นิ เป็ นสถานทีจ่ ดั ตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) และ
ใช้เป็ นสถานทีร่ บั ซือ้ ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) จาก ปตท.
 บริษัทฯ มีสทิ ธิเป็ นผูด้ าเนินการสถานีบริการก๊าซภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ตกลงซือ้ ก๊าซ NGV จากปตท. ผ่านสถานีบริการก๊าซของบริษทั ฯ ตามที่
ปตท. ให้ความเห็นชอบภายใต้รูปแบบ วิธีการ มาตรฐานการดาเนินการและ
เงื่อนไขที่ ปตท. กาหนด
 ปตท. เป็ นผูส้ ง่ มอบก๊าซให้แก่บริษทั ฯ ณ สถานีบริการก๊าซของบริษทั ฯ เมื่อมีคาสัง่
ซือ้
 บริษทั ฯ ตกลงวางหลักประกันสัญญาให้ ปตท. ยึดถือไว้เป็ นหลักประกัน
โฉนดเลขที่ 140269, 140270, 41516 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 750,000 กิโลกรัมต่อเดือน
10 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา
คู่สญ
ั ญาทีป่ ระสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไป
่
ยังคู่สญ
ั ญาอีกฝายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันครบกาหนดอายุ
สัญญา
 คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร หรือเมื่อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลง
แก้ไขสัญญาได้ตามเงื่อนไขและภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
 ในกรณีผผู้ ลิต และ/หรือผูร้ บั สัมปทานไม่มกี ๊าซธรรมชาติเพียงพอทีจ่ ะส่งให้ ปตท.
อีกต่อไป
 เนื่องจากเหตุสุดวิสยั และ/หรือการกระทาของบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง และหากปรากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือสูญหายอย่าง
สิน้ เชิงต่อระบบท่อของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. ระบบท่อย่อยของบริษทั ฯ
และ/หรือสถานีบริการก๊าซ ซึ่งไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพดีและใช้งานได้
ตามมาตรฐานภายใน 30 วัน
 คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาและ
ไม่ได้ดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับจากวันทีค่ ู่สญ
ั ญาฝ่ายทีผ่ ดิ สัญญาได้รบั
หนังสือบอกกล่าวถึงการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
 ในกรณีทป่ี รากฏว่าความเสียหาย และ/หรือความสูญหายอย่างสิน้ เชิงต่อระบบท่อ
ของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. ระบบท่อย่อยของบริษทั ฯ และ/หรือสถานี
บริการก๊าซของบริษัทฯ โดยความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่กระทาผิด
ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การแก้ ไ ข และ/หรือ ปรับ ปรุ ง ให้ ร ะบบกลับ คืน สู่ ส ภาพเดิม ตาม
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 2

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา





สาระสาคัญของสัญญา
มาตรฐานภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ หยุดรับซือ้ ก๊าซเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ นาก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ไปใช้/จาหน่ ายในกิจการอื่นที่
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สามารถก่อสร้างสถานีบริการก๊าซให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
ในกรณี ท่ีมีก ารเริ่ม ดาเนิ น การ หรือ เริ่ม คดี หรือ มีม ติ หรือ ค าสังให้
่ มีก ารฟื้ น ฟู
กิจการ ล้มละลาย การชาระบัญชี หรือการเลิกสภาพนิตบิ ุคคลของฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง

สัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) สาขากาแพงเพชร
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา

สาระสาคัญของสัญญา

บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์ และ
บริษทั ขนส่ง จากัด (“ผูใ้ ห้สทิ ธิ”์ หรือ “บขส.”)
เลขทีส่ ญ
ั ญา
422/2555
วันทีท่ าสัญญา
19 พฤศจิกายน 2555
วัตถุประสงค์ของสัญญา
 เพื่อจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) สาหรับเป็ นจุดพักรถระหว่างทางในการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารและผูเ้ ดินทางทัวไป
่
 เพื่อจัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) สาหรับใช้ภายใน
กิจการของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ และรถร่วม
รายละเอียดของสัญญา
 ผู้ให้สทิ ธิต์ กลงซื้อก๊าซจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ผ่านสถานี
บริการของบริษทั ฯ
 ปตท. ตกลงส่งมอบก๊าซให้แก่ผใู้ ห้สทิ ธิ ์ เมื่อผูใ้ ห้สทิ ธิได้
่ อ้
์ มคี าสังซื
 บริษัท ฯ เป็ น ผู้ดาเนิ น การก่ อ สร้า งจุ ด พัก รถโดยสาร รวมถึง สถานี บ ริก ารก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) และเป็ นผู้ดาเนินการบริหารจุดพักรถโดยสาร
และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ดว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ตกลงวางหลักประกันสัญญาให้ บขส. ยึดถือไว้เป็ นหลักประกัน
 บริษัท ฯ จะให้ ผ ลประโยชน์ ต อบแทนจากการบริห ารจุ ด พัก รถโดยสาร (“ค่ า
ผลประโยชน์ตอบแทน”) ให้แก่ บขส. เป็ นอัตราค่าตอบแทนทีต่ กลงร่วมกันระหว่าง
คู่สญ
ั ญาคูณราคาค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ และจะมีการขึน้ ค่าผลประโยชน์ตอบแทน
ทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี 1
ค่าตอบแทนจากการบริหาร บริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผูใ้ ห้สทิ ธิตามจ
านวนกิโลกรัมก๊าซทีจ่ าหน่ ายได้
์
สถานีบริการ NGV
คูณอัตราค่าตอบแทนทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สญ
ั ญา
สถานทีต่ งั ้
โฉนดเลขที่ 6242 อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
อายุสญ
ั ญา
 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ่งมอบพืน้ ทีพ่ ร้อมจุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ให้กบั ผูใ้ ห้สทิ ธิใช้
์ ประโยชน์
 ในกรณีทท่ี งั ้ สองฝา่ ยประสงค์จะร่วมมือกันต่อไปอีก จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและ
ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนสัญญาสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
การเลิกสัญญา
 ทัง้ สองฝา่ ยตกลงกันเป็ นหนังสือเพื่อยกเลิกสัญญา
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 3

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
 กรณีทฝ่ี า่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ าม หรือปฎิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญา และอีกฝ่ายได้มหี นังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของ
สัญญาแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าว แต่
ฝ่ายที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
 กรณีท่ปี รากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือความสูญหายอย่างสิน้ เชิงต่อระบบท่อ
ของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. ระบบท่อย่อยของผูร้ บั สิทธิ ์ และ/หรือสถานี
บริการก๊าซของผู้รบั สิทธิ ์ โดยฝ่ายทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญานัน้ ไม่ได้ดาเนินการแก้ไขให้
ระบบดังกล่าวกลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้การได้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
เป็ นหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไข และ/หรือปรับปรุงจากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง

หมายเหตุ: 1. เนื่องจากบริษทั ฯ ได้โอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารให้แก่บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“เค เวนเชอร์”) ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงโอนสิทธิ
การจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest area) ตามสัญญาเลขที่ 422/2555 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2558 และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนัน้ เค เวนเชอร์จงึ มีสทิ ธิในการบริหารและ
เก็บค่าบริการในส่วนของจุดพักรถ สาขากาแพงเพชร ตลอดจนภาระหน้าทีใ่ นการชาระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บขส. อย่างไรก็ดี
ภาระความรับผิดชอบดังกล่าวยังคงเป็ นความเสี่ยงของบริษทั ฯ ถึงแม้บริษัทฯ จะโอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถให้ เค เวนเชอร์แล้ว แต่
สาระสาคัญของสัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ สาขากาแพงเพชร (เลขทีส่ ญ
ั ญา 422/2555)
ซึง่ เป็ นสัญญาหลักระหว่างบริษทั ฯ กับบขส. จะยังคงเดิม

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

รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์ และ
บริษทั ขนส่ง จากัด (“ผูใ้ ห้สทิ ธิ”์ หรือ “บขส.”)
457/2555
2 มกราคม 2556
 เพื่อจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) สาหรับเป็ นจุดพักรถระหว่างทางในการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารและผูเ้ ดินทางทัวไป
่
 เพื่อจัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) สาหรับใช้ภายใน
กิจการของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ และรถร่วม
 ผู้ให้สทิ ธิต์ กลงซื้อก๊าซจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ผ่านสถานี
บริการของบริษทั ฯ
 ปตท. ตกลงส่งมอบก๊าซให้แก่ผใู้ ห้สทิ ธิ ์ เมื่อผูใ้ ห้สทิ ธิได้
่ อ้
์ มคี าสังซื
 บริษัท ฯ เป็ น ผู้ดาเนิ น การก่ อ สร้า งจุ ด พัก รถโดยสาร รวมถึง สถานี บ ริก ารก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) และเป็ นผู้ดาเนินการบริหารจุดพักรถโดยสาร
และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ดว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ตกลงวางหลักประกันสัญญาให้ บขส. ยึดถือไว้เป็ นหลักประกัน
 บริษัท ฯ จะให้ ผ ลประโยชน์ ต อบแทนจากการบริห ารจุ ด พัก รถโดยสาร (“ค่ า
ผลประโยชน์ตอบแทน”) ให้แก่ บขส. เป็ นอัตราค่าตอบแทนทีต่ กลงร่วมกันระหว่าง
คู่สญ
ั ญาคูณราคาค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ และจะมีการขึน้ ค่าผลประโยชน์ตอบแทน
ทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี 1
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 4

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา
ค่าตอบแทนจากการบริหาร
สถานีบริการ NGV
สถานทีต่ งั ้
อายุสญ
ั ญา

การเลิกสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผูใ้ ห้สทิ ธิตามจ
านวนกิโลกรัมก๊าซทีจ่ าหน่ ายได้
์
คูณอัตราค่าตอบแทนทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สญ
ั ญา
โฉนดเลขที่ 124347 ตาบลบ้านป้า อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ่งมอบพืน้ ทีพ่ ร้อมจุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ให้กบั ผูใ้ ห้สทิ ธิใช้
์ ประโยชน์
 ในกรณีทท่ี งั ้ สองฝา่ ยประสงค์จะร่วมมือกันต่อไปอีก จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและ
ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนสัญญาสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
 ทัง้ สองฝา่ ยตกลงกันเป็ นหนังสือเพื่อยกเลิกสัญญา
 กรณีทฝ่ี า่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ าม หรือปฎิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญา และอีกฝ่ายได้มหี นังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของ
สัญญาแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าว แต่
ฝ่ายที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
 กรณีท่ปี รากฏว่ามีความเสียหาย และ/หรือความสูญหายอย่างสิน้ เชิงต่อระบบท่อ
ของ ปตท. ระบบท่อย่อยของ ปตท. ระบบท่อย่อยของผูร้ บั สิทธิ ์ และ/หรือสถานี
บริการก๊าซของผู้รบั สิทธิ ์ โดยฝ่ายทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญานัน้ ไม่ได้ดาเนินการแก้ไขให้
ระบบดังกล่าวกลับคืนสูส่ ภาพดีและใช้การได้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
เป็ นหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไข และ/หรือปรับปรุงจากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง

หมายเหตุ: 1. เนื่องจากบริษทั ฯ ได้โอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารให้แก่บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“เค เวนเชอร์”) ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงโอนสิทธิ
การจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest area) ตามสัญญาเลขที่ 457/2555 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2558 และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร สาขาพิษณุโลก ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนัน้ เค เวนเชอร์จงึ มีสทิ ธิใน
การบริหารและเก็บค่าบริการในส่วนของจุดพักรถ ตลอดจนภาระหน้าทีใ่ นการชาระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บขส. อย่างไรก็ดี ภาระ
ความรับผิดชอบดังกล่าวยังคงเป็ นความเสีย่ งของบริษทั ฯ ถึงแม้บริษทั ฯ จะโอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถให้ เค เวนเชอร์แล้ว แต่สาระสาคัญ
ของสัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ สาขาพิษณุ โลก (เลขทีส่ ญ
ั ญา 457/2555) ซึ่งเป็ น
สัญญาหลักระหว่างบริษทั ฯ กับบขส. จะยังคงเดิม

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

วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์
บริษทั ขนส่ง จากัด (“ผูใ้ ห้สทิ ธิ”์ หรือ “บขส.”) และ
บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“ผูร้ บั สิทธิช่์ วง” หรือ ”เค เวนเชอร์”)
28 มกราคม 2558
 ผู้รบั สิทธิต์ กลงโอนสิทธิการบริหารจุดพักรถโดยสาร เฉพาะส่วนของจุดพักรถ
โดยสารให้กบั ผูร้ บั สิทธิช่์ วงเพื่อดาเนินการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแทน

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

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั สิทธิ”)์
บริษทั ขนส่ง จากัด (“ผูใ้ ห้สทิ ธิ”์ หรือ “บขส.”) และ
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 5

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา
วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“ผูร้ บั สิทธิช่์ วง” หรือ “เค เวนเชอร์”)
28 มกราคม 2558
 ผู้รบั สิทธิต์ กลงโอนสิทธิการบริหารจุดพักรถโดยสาร เฉพาะส่วนของจุดพักรถ
โดยสารให้กบั ผูร้ บั สิทธิช่์ วงเพื่อดาเนินการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแทน

บันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ และ
บริษทั เค เวนเชอร์ จากัด (“เค เวนเชอร์”)
2 กุมภาพันธ์ 2558
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามสัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร
(Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ในส่วนของ
การจัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต่อบริษทั ขนส่ง จากัด (“บขส.”) นับแต่วนั
โอนทรัพย์สนิ ตามบันทึกการโอนสิทธิ
 เค เวนเชอร์ มีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร
(Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ในส่วนของ
การจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารต่อ บขส. นับแต่วนั โอนทรัพย์สนิ ตามบันทึกการโอน
สิทธิ
 ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดจากการปฎิบตั ติ ามสัญญาจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area)
และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) (เลขทีส่ ญ
ั ญา 422/2555
และ 457/2555) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ให้ตกเป็ น
ภาระของบริษัทฯ และในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร ให้ตกเป็ น
ภาระของเค เวนเชอร์ โดยคู่สญ
ั ญาแต่ ละฝ่ายมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกต่างหากจากกัน
 สาหรับค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้าประกันธนาคารเพื่อการปฎิบตั ติ ามสัญญา
จัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ (NGV) (เลขทีส่ ญ
ั ญา 422/2555 และ 457/2555) คู่สญ
ั ญาตกลงให้มกี ารชาระ
ตามสัด ส่ว นมูลค่ า ทรัพ ย์สินของกิจ การจัด ตัง้ สถานี บริก ารก๊ า ซธรรมชาติ และ
กิจการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสาร ณ วันทีท่ าสัญญานี้

สัญญาจ้างปฏิบตั กิ ารและบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติพน้ื ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
หัวข้อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
เลขทีส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
บริษทั ฯ และ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
ปตท.ธกก./2/258/56
4 เมษายน 2557
 ปตท. ว่าจ้างบริษทั ฯ ในงานปฏิบตั กิ ารและบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หัวข้อสัญญา

ค่าตอบแทนจากการ
บารุงรักษาสถานี NGV
อายุสญ
ั ญา
การเลิกสัญญา

สาระสาคัญของสัญญา
 ปตท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษทั ฯ เมื่อ ปตท. ได้รบั มอบงานในแต่ละงวด
 บริษทั ฯ ตกลงวางหลักประกันสัญญาให้ ปตท. ยึดถือไว้เป็ นหลักประกัน
บริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามจานวนกิโลกรัมก๊าซที่สถานีบริการ
NGV จาหน่ายได้คณ
ู อัตราค่าตอบแทนทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สญ
ั ญา
2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ปตท. กาหนดให้เริ่มดาเนินการ หรือภายในวงเงินที่ ปตท.
กาหนด หากอย่างใดอย่างหนึ่งถึงกาหนดก่อนให้ถอื ว่าสัญญาสิน้ สุด
 หากมีเหตุให้ ปตท. เชื่อได้ว่าบริษทั ฯ ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด หรือล่วงเกินเวลาทีก่ าหนด หรือบริษทั ฯ ทาผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ปตท.
มีสทิ ธิจะบอกเลิกสัญญาได้
 ถ้า ปตท. บอกเลิกสัญญาแล้ว บริษทั ฯ ยอมให้ ปตท. ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ริบหลักประกันสัญญา
2. ยินยอมให้ ปตท. เรียกเอาค่าจ้างทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะจ้างบุคคลอื่นททางานนี้ต่อไป
จนงานแล้วเสร็จ
3. เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากบริษทั ฯ
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