
 

หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 2 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาเช่า")  

และสรุปสาระส าคัญของสัญญาแก้ไขเพิม่เติมสัญญาเช่าแสนสิริ (“สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า”) 

1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาเช่า") 

คู่สัญญา - สิริพฒัน์ โฟร์ ("ผู้ให้เช่า") 
- แสนสิริ ("ผู้เช่า") 

(ผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่า ในเอกสารแนบน้ีจะรวมเรียกว่า "คู่สัญญา") 
สถานที่เช่า - ท่ีดินจ านวน สาม (3) แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4440, 4273 และ 2641 ("ที่ดิน") และ 

- บรรดาส่ิงปลูกสร้าง โครงสร้าง และอาคารท่ีปลูกสร้างบนท่ีดิน ซ่ึงรวมถึงส านกังาน อาคารจอด
รถ ถนน ทางเดิน ลานจอดรถภายนอกอาคาร และส่วนควบต่าง ๆ ดงัปรากฏรายละเอียดในแบบ
แปลนก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 6) เลขท่ี 220/2562 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2562 ("ทรัพย์สิน") 
(ท่ีดิน และทรัพยสิ์น จะรวมเรียกว่า "สถานที่เช่า")  

- ผูใ้ห้เช่าตกลงจะส่งมอบสถานท่ีเช่าให้แก่ผูเ้ช่าในสภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดในสัญญา
เช่าและผูเ้ช่าตกลงจะรับผิดชอบในการตกแต่งสถานท่ีเช่า 

การเช่า - ระยะเวลาการเช่า: สิบสอง (12) ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 ("วันที่เร่ิมต้นสัญญาเช่า") 
จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2574 เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

- การขยายระยะเวลาการเช่า: ผูเ้ช่าจะแจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นหนังสือว่าผูเ้ช่าประสงค์จะขยาย
ระยะเวลาการเช่าหรือไม่ อย่างน้อยสอง (2) ปี ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ในกรณีท่ีผูเ้ช่า
ไม่แจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบเก่ียวกบัการขยายระยะเวลาดงักล่าว ผูใ้ห้เช่าจะมีสิทธิขยายระยะเวลาการ
เช่าเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี นับจากวนัท่ี 15 ธันวาคม 2574 โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวการขยาย
ระยะเวลาการเช่าให้กบัผูเ้ช่า ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขภายใตสั้ญญาเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ี
ขยายออกไปดงักล่าวจะยงัคงเป็นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเดิม ยกเวน้ค่าเช่าซ่ึงจะมีการตกลงกนั
ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

- การจดทะเบียนการเช่า: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการจดทะเบียน
สัญญาเช่าฉบบัน้ี ณ ส านกังานท่ีดินท่ีสถานท่ีเช่าอยู่ในเขตรับผิดชอบภายในวนัท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนด
โดยการแจง้เป็นหนงัสือส่งไปยงัผูเ้ช่าให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ทั้งน้ี หากผูใ้ห้เช่า
ไม่ด าเนินการแจ้งวนัจดทะเบียนเช่าให้ผูเ้ช่าทราบ คู่สัญญาตกลงท่ีจะร่วมกันด าเนินการจด
ทะเบียนสัญญาเช่าในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563   

ข้อปฏิบัตขิอง
ผู้ให้เช่า 

- ผูใ้ห้เช่าจะปฏิบติัตามภาระผูกพนัดงัต่อไปน้ีในระหว่างระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าท่ี
ขยายออกไป 

ก) อนุญาตให้ผูเ้ช่า ครอบครองและใช้ประโยชน์สถานท่ีเช่าอย่างสงบและปราศจากการ
แทรกแซงหรือรบกวนจากผูใ้ห้เช่า 
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ข) ไม่จ าหน่ายหรือก่อภาระติดพนัใด ๆ เก่ียวกบัสถานท่ีเช่า โดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็น
หนงัสือล่วงหนา้จากผูเ้ช่า 

ค) ด าเนินการให้เป็นท่ีแน่นอนว่าท่ีดินมีทางเขา้และทางออกสู่ทางสาธารณะ และไดสิ้ทธิ
ภาระจ ายอมตามรายละเอียดท่ีปรากฏในโฉนดท่ีดินมีการจดทะเบียนภาระจ ายอมซ่ึง
แนบมาในภาคผนวก 5 แนบทา้ยสัญญาเช่า 

ง) อ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ช่าเก่ียวกบัเอกสาร การขออนุญาต และการติดต่อส่ือสาร
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการบ ารุงรักษาสถานท่ีเช่า 

ค่าเช่า - ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้ห้เช่าเป็นรายเดือน นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้สัญญาเช่า ("ค่าเช่า") ตาม
อตัราและงวดการช าระเงินท่ีปรากฏในสัญญาเช่า โดยผู ้เช่าตอ้งช าระค่าเช่าในหรือก่อนวนัท่ี 5 
ของทุกเดือนปฏิทิน 

- เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าอาจออกใบแจง้หน้ีให้กบัผูเ้ช่าในวนัท่ี 25 ของแต่
ละเดือนปฏิทินก่อนเดือนท่ีครบก าหนดช าระค่าเช่า 

- ผูใ้ห้เช่าจะออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผูเ้ช่าภายในสิบห้า (15) วนั หลงัจากท่ีไดรั้บช าระค่าเช่า
โดยครบถว้น 

การผิดนัดช าระ
ค่าเช่า 

- ผูเ้ช่าผิดนดัช าระค่าเช่าไม่เกินสามสิบ (30) วนั 
ในกรณีท่ีผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้ห้เช่าภายในระยะเวลาการช าระค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าท่ี
คา้งช าระให้แก่ผูใ้ห้เช่า และช าระค่าปรับให้แก่ผูใ้ห้เช่าในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่าเช่าท่ีคา้ง
ช าระ โดยคิดค่าปรับเป็นรายวนันบัจากวนัท่ีผูเ้ช่าผิดนดัช าระค่าเช่าจนกระทัง่มีการช าระเงินค่าเช่า
ให้กบัผูใ้ห้เช่าจนครบถว้น   

- ผูเ้ช่าผิดนดัช าระค่าเช่าเกินกว่าสามสิบ (30) วนั 
ในกรณีท่ีผูเ้ช่าผิดนดัช าระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสามสิบ (30) วนั ผูเ้ช่าตกลงให้ถือว่าผูเ้ช่า
ผิดสัญญาเช่าในสาระส าคญั ซ่ึงผูใ้ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าโดยส่งหนังสือแจง้ผูเ้ช่า และ
กลบัเขา้ครอบครองสถานท่ีเช่า และ/หรือริบเงินประกนัความเสียหาย (ตามท่ีนิยามไวข้า้งล่างน้ี) 
ในกรณีน้ี ผูเ้ช่าจะช าระค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัสัญญา
ให้กบัผูใ้ห้เช่า เวน้แต่ผูเ้ช่ามีสิทธิโตแ้ยง้หน้ีดงักล่าวไดต้ามกฎหมาย 

ข้อปฏิบัตขิอง 
ผู้เช่า 

ผูเ้ช่าตกลงจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
- การตรวจสอบสถานท่ีเช่า (ข้อ 4.1): ผูใ้ห้เช่าและตัวแทนของผูใ้ห้เช่ามีสิทธิเข้าไปตรวจสอบ

สถานท่ีเช่า ในระหว่างเวลาท าการปกติของผูเ้ช่า เม่ือไดส่้งหนงัสือแจง้ล่วงหนา้ให้แก่ผูเ้ช่าไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนั เวน้แต่จะเป็นเร่ืองเร่งดว่นซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งส่งหนงัสือแจง้ล่วงหนา้ การด าเนินการ
ของผูใ้ห้เช่าและตัวแทนของผูใ้ห้เช่าจะต้องไม่ก่อความเสียหายและรบกวนการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของผูเ้ช่า 

- การบ ารุงรักษา (ขอ้ 4.2): ผูเ้ช่าจะตอ้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสถานท่ีเช่า รวมทั้งส่วนควบและ
อุปกรณ์ของสถานท่ีเช่า เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง 
ในกรณีท่ีผูเ้ช่ามิไดท้  าการซ่อมแซมหรือจัดเปล่ียนอุปกรณ์ภายในสถานท่ีเช่าซ่ึงเสียหายจากการ
กระท าของผูเ้ช่า หรือพนักงาน ลูกค้า แขก หรือบริวารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงในการซ่อมแซม และ/หรือจดัเปล่ียนอุปกรณ์ให้กบัผูใ้ห้เช่า 
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หากผูใ้ห้เช่ามีสิทธิไดรั้บค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยัท่ีผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บ
ประโยชน์ (หรือผูรั้บประโยชน์ร่วม) ผูใ้ห้เช่าตกลงท่ีจะส่งมอบค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวให้แก่
ผูเ้ช่าเพ่ือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสถานท่ีเช่าตามจ านวนท่ีเกิดขึ้นจริงภายใน 7 (เจ็ด) วนันบั
จากวนัท่ีผูใ้ห้เช่าไดรั้บค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว 

- การจดัการขยะ เศษวสัดุ และระบบระบายน ้า (ขอ้ 4.3): ผูเ้ช่าจะรับผิดชอบในการขนยา้ยเศษวสัดุ
และขยะออกจากสถานท่ีเช่าเป็นประจ า หากผูเ้ช่าไม่ด าเนินการดงักล่าว ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิ (แต่ไม่ใช่
ภาระผูกพนั) ด าเนินการดังกล่าวเอง และผูเ้ช่าจะตอ้งชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจ านวนท่ีเกิดขึ้นจริง
ให้กบัผูใ้ห้เช่าภายในเจ็ด (7) วนันบัจากวนัท่ีผูใ้ห้เช่ามีหนงัสือแจง้ค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

 

ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดท่อระบายน ้ าท่ีอุดตันซ่ึงเกิดจากการละเลย
ปราศจากความระมดัระวงัของผูเ้ช่า และ/หรือพนกังาน ลูกคา้ ตลอดจนบริวารของผูเ้ช่า 

- การใชท่ี้อนุญาต (ขอ้ 4.4): ผูเ้ช่าจะใชส้ถานท่ีเช่าเพ่ือเป็นท่ีตั้งส านกังานส าหรับการประกอบธุรกิจ 
และจะไม่ใชส้ถานท่ีเช่าเพื่อการอื่นใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) กิจการท่ีผิดกฎหมายหรือ  
ขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม (ข) การขายสินคา้ทอดตลาด (ค) กิจการอื่นท่ีไม่ตรงกบัประเภทอาคารท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

- การจ ากัดน ้ าหนักบรรทุกในสถานท่ีเช่า (ข้อ 4.5): ผูเ้ช่าต้องไม่วางหรือน าส่ิงของใด (ไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด) ซ่ึงมีน ้ าหนกัเกินสามร้อย (300) กิโลกรัมต่อตารางเมตรเขา้มาในสถานท่ี
เช่า เวน้แต่ดว้ยความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูใ้ห้เช่า 

- การตกแต่ง ต่อเติม เปล่ียนแปลง และแกไ้ข (ขอ้ 4.6): ผูเ้ช่าจะไม่ท าการดดัแปลง และ/หรือต่อเติม
สถานท่ีเช่าในส่วนท่ีอาจกระทบต่อความมัน่คงและปลอดภยัของโครงสร้างอาคาร เวน้แต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผูใ้ห้เช่า และได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่าตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายการดดัแปลงหรือต่อเติมดงักล่าวดว้ย  
 

ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ีเช่า ทั้งน้ี การตกแต่งท่ีอาจกระทบต่อ
ความมัน่คง และปลอดภยัของโครงสร้างของอาคารจะตอ้งด าเนินการตามแบบและกรอบเวลาท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากผูใ้ห้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูใ้ห้เช่าในฐานะเจา้ของตกลงท่ีจะให้ความ
ร่วมมือกบัผูเ้ช่าตามสมควรในการด าเนินการดงักล่าว 
 

ผูเ้ช่าจะตอ้งท าการตกแต่งสถานท่ีเช่าดว้ยมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีเช่าและช่างฝีมือดี  
 

ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะช าระค่าท่ีปรึกษา และ/หรือค่าบริการให้กบัที่ปรึกษาท่ีผูใ้ห้เช่าจา้งมา ตามขอบเขต
ของงานและอัตราค่าบริการท่ีตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนการว่าจ้าง เพ่ือการ
ตรวจสอบคุณภาพและวสัดุของงานตกแต่ง เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีท าการตกแต่ง ลูกจา้งและผูรั้บจา้งของผูเ้ช่าจะตอ้งให้ความร่วมมือและปฏิบติั
ตามขอ้เสนอแนะท่ีสมควรของผูใ้ห้เช่าและบุคคลท่ีผูใ้ห้เช่ามอบหมาย นอกจากน้ี ยงัตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร และ/หรือระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย  
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ผูเ้ช่าตอ้งรับผิดชอบการกระท าใด ๆ ของผูรั้บจา้ง ตลอดจนพนกังาน และลูกจา้งของผูเ้ช่า รวมทั้ง
จดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัในระหว่างด าเนินการตกแต่ง 
ผูเ้ช่าตกลงว่าการตกแต่ง ต่อเติม เปล่ียนแปลง และแกไ้ขใด ๆ ภายใน สถานท่ีเช่าหรือท่ีเป็นส่วน
ควบของสถานท่ีเช่าโดยผูเ้ช่า ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ีเช่า โดยท่ีผูใ้ห้เช่าไม่ตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

- ความเดือดร้อนร าคาญ และความปลอดภยั (ขอ้ 4.7): ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะไม่กระท าการหรือยินยอมให้
ผูอ้ื่นกระท าการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีงาม หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือการกระท าใด ๆ อันกระทบต่อสุขอนามัย ก่อให้เกิดกล่ิน เสียง หรือความ
เดือดร้อนร าคาญหรือรบกวนต่อผูใ้ห้เช่าหรือบุคคลอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยเม่ือเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว ผูเ้ช่าจะต้องรีบแก้ไขและหยุดการกระท าดงักล่าวในทนัทีท่ีได้รับแจง้เป็น
หนงัสือจากผูใ้ห้เช่าดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง 
 

ผูเ้ช่าจะตอ้งรับผิดชอบการกระท าใด ๆ  ของบริวาร ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ลูกคา้ พนกังาน และแขกของ
ผูเ้ช่า (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ) ตลอดจนป้องกนัมิให้บุคคลดงักล่าวกระท าการ
ใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือรบกวนต่อผูใ้ห้เช่า 
 

ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่น าเขา้มาหรือเก็บไวใ้นสถานท่ีเช่า หรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าเขา้มาหรือเก็บไวใ้น
สถานท่ีเช่าซ่ึงวตัถุไวไฟ (เวน้แต่เพื่อวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีเช่า หรือเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานตามปกติ) วตัถุระเบิด และ/หรือวตัถุอนัตรายอื่นใด และจะไม่ยินยอมให้เกิดกรณี
ดงักล่าวอนัเป็นผลกระทบต่อการประกนัภยัของสถานท่ีเช่า หรือเป็นผลให้กรมธรรม์ประกนัภยั
ของสถานท่ีเช่าเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลใช้บงัคบั หรือท าให้อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัสูงขึ้น ผูเ้ช่า
จะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงว่าดว้ยการป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีเช่า 

- การให้เช่าช่วงและการโอนสิทธิ (ขอ้ 4.8): ผูใ้ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผูเ้ช่าโอนสิทธิและหนา้ท่ีของ 
ผูเ้ช่าตามสัญญาฉบบัน้ี หรือน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าฯ ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดออกให้เช่าช่วงได้
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาฉบบัน้ี ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขว่าผูรั้บโอนสิทธิและหน้าท่ี หรือผูเ้ช่าช่วง
ตอ้งเป็นบริษทัในเครือของผูเ้ช่าเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ผูเ้ช่าจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าท่ีตามสัญญา
ฉบบัน้ี หรือน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าฯ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดออกให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัในเครือของ
ผูเ้ช่าครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ ยกเวน้จะไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เสียก่อน โดยผูใ้ห้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ค  ายินยอมหรือไม่ให้ค  ายินยอมโดยมีเง่ือนไขหรือโดย
ล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
 

อน่ึง บริษทัในเครือ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าฉบบัน้ี หมายความถึง บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งไม่
ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางออ้มกบัผูเ้ช่าในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี (1) มีหุ้นหรือ
สิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) หรือ (2) มีอ านาจในการก าหนดทิศทางการจดัการของ
บริษทั เน่ืองจากอ านาจท่ีให้ไวโ้ดยขอ้บงัคบั สัญญา หรือเอกสารอื่นใด หรือ (3) มีอ านาจในการ
ควบคุมคณะกรรมการหรือนโยบายของบริษทั 

- การส่งมอบการครอบครองสถานท่ีเช่า (ขอ้ 4.9): ภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัส้ินสุดสัญญา
เช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งส่งมอบสถานท่ีเช่า พร้อมอุปกรณ์และส่ิงตรึงตรา รวมทั้งส่วนควบต่าง ๆ และ
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กุญแจของสถานท่ีเช่าทั้งหมด คืนให้แก่ผูใ้ห้เช่าตามสภาพท่ีผูเ้ช่าได้รับมอบ และในสภาพท่ี
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ทั้งน้ี ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่สามารถโอนส่วนควบหรือ
อุปกรณ์ให้ไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือการสึกหรอเส่ือมสภาพจากการใชง้านตามสมควร  
 

ภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัส้ินสุดสัญญาเช่าหรือวนัอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
กนั ผูเ้ช่าตอ้งท าการร้ือถอนส่ิงต่อเติม และ/หรือส่ิงตกแต่งสถานท่ีเช่า และซ่อมแซมสถานท่ีเช่าให้
กลบัสู่สภาพเดิมก่อนท่ีผูเ้ช่าเขา้ครอบครองสถานท่ีเช่า ดว้ยค่าใช้จ่ายของผูเ้ช่าแต่เพียงฝ่ายเดียว 
เวน้แต่จะมีการแจง้ต่อผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าผูใ้ห้เช่าตกลงท่ีจะรับส่ิงต่อเติม และ/หรือส่ิง
ตกแต่งของสถานท่ีเช่า ในกรณีเช่นว่าน้ี ผูใ้ห้เช่าไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใด ๆ ให้กบั 
ผูเ้ช่าส าหรับส่ิงต่อเติมหรือส่ิงตกแต่งดังกล่าว ถ้ามีความเสียหายอนัเกิดจากการร้ือถอน ผูเ้ช่า
จะตอ้งซ่อมแซมสถานท่ีเช่าให้กลบัสู่สภาพเดิม   
 

ในกรณีท่ีผูเ้ช่ามิไดท้  าการร้ือถอนหรือซ่อมแซมสถานท่ีเช่า ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและ
ค่าใชจ้่ายจากผูเ้ช่าในการร้ือถอน ซ่อมแซม หรือแกไ้ขสถานท่ีเช่าให้กลบัสู่สภาพเดิมได ้
 

เวน้แต่จะมีการขยายระยะเวลาการเช่าตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ผูเ้ช่ายินยอมให้
ผูใ้ห้เช่าติดตั้งป้ายให้เช่า ณ สถานท่ีเช่าใน ระหว่าง 12 (สิบสอง) เดือนสุดทา้ยก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า ตลอดจนผูเ้ช่ายินยอมให้ผูเ้ช่ารายใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ห้เช่าเข้ามาชม
สถานท่ีเช่าในระหว่างวนัท าการปกติ แต่ทั้งน้ี ผูใ้ห้เช่าตอ้งท าหนงัสือแจง้ผูเ้ช่าล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัท าการ และการเขา้ชมสถานท่ีเช่านั้นตอ้งไม่รบกวนการประกอบธุรกิจ
ของผูเ้ช่า 
 

เม่ือครบรอบเกา้ (9) ปีของระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะให้มีการติดตั้งป้ายประกาศขาย ณ 
สถานท่ีเช่า และอนุญาตให้ผูใ้ห้เช่าท าการตลาดและกิจกรรมท่ีจ าเป็นอื่น ๆ เพื่อการขายสถานท่ี
เช่า และให้ผูใ้ห้เช่าน าผูท่ี้สนใจซ้ือ (ซ่ึงรวมถึงตวัแทนขายและนายหนา้) เขา้มาชมสถานท่ีเช่าใน
ระหว่างวนัท าการปกติ ทั้งน้ี ผูใ้ห้เช่าตอ้งท าหนงัสือแจง้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ท าการ และการเขา้มาชมสถานท่ีเช่านั้นจะตอ้งไม่รบกวนการประกอบธุรกิจของผูเ้ช่า 

- การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั (ขอ้ 4.10): ผูเ้ช่าตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบัของทางราชการ และพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สุขอนามัยและความปลอดภยั (ตามแต่กรณี) ผูเ้ช่าต้องรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมทางการส าหรับการประกอบธุรกิจของผูเ้ช่า หากหน่วยงานของรัฐขอให้ผูใ้ห้เช่าท า
การช าระเงินคา้งช าระดงักล่าวหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่าจะตอ้งชดใชค้ืนเงินให้แก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวจากผูใ้ห้เช่า  
 

ผูเ้ช่าจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการให้ผูใ้ห้เช่าไดรั้บการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่าง
ครบถว้น ในกรณีท่ีมีค าส่ัง การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีผูเ้ช่า หรือพนักงาน บริวาร ตวัแทน ผูรั้บจา้ง หรือแขกของผูเ้ช่าไม่
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใตสั้ญญาเช่าน้ี 
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- ภาษีและค่าธรรมเนียม (ขอ้ 4.11):  

ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

คู่สัญญาท่ีต้องรับผิดชอบ 

ภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

- ผูเ้ช่า 
- ผูเ้ช่าจะเป็นผูช้  าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้างในทรัพยสิ์นท่ีเช่าฯ ตามอตัราท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประเมิน 
และเรียกเก็บ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา โดยจะช าระให้แก่
ผูใ้ห้เช่าภายใน 30 (สามสิบ) วนันับแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่าแจง้อตัราค่าภาษี
ดงักล่าวให้ผูเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง และ/หรือกฎหมายอนัเก่ียวขอ้งกบัการเรียกเก็บภาษี
จากทรัพยสิ์น หรืออสังหาริมทรัพยใ์ด ๆ ในอนาคต ผูใ้ห้เช่าตกลงเป็น
ผูรั้บผิดชอบชดใชค้่าภาษีและค่าใชจ้า่ยใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ฎหมาย
อนัเก่ียวขอ้งกบัการเรียกเก็บภาษีจากทรัพยสิ์น หรืออสังหาริมทรัพยใ์ด 
ๆ ดงักล่าวทั้งจ านวน 

ภาษีมูลค่าเพิม่ - ไดรั้บยกเวน้ 
- หากมีการเปล่ียนแปลงในกฎหมายท าให้ค่าเช่าถูกเรียกเก็บภาษี ผูเ้ช่า

ยินยอมช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวให้แก่ ผูใ้ห้เช่า ผูเ้ช่าจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบช าระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ   

ภาษีหัก ณ ท่ี
จ่าย 

- ผูเ้ช่าจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ทุกคร้ังท่ีช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้ห้เช่า และจะ
มอบหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า 

อากรแสตมป์ - ผูใ้ห้เช่า 
ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน
การเช่า  

- ผูใ้ห้เช่า 

 

- ขอ้ปฏิบติัอื่น ๆ (ขอ้ 4.12): ผูเ้ช่ารับรองต่อผูใ้ห้เช่าว่าในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าจะไม่เช่า
ท่ีดิน และ/หรืออาคารภายในรัศมีสอง (2) กิโลเมตรจากสถานท่ีเช่าเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังานของ
ผูเ้ช่าเวน้แต่จะไดรั้บหนังสือยินยอมล่วงหน้าจากผูใ้ห้เช่า การรับรองในขอ้น้ีไม่รวมถึงการเช่า
ท่ีดินหรืออาคารเพื่อเป็นส านกังานขายหรือด าเนินกิจกรรมอื่นใดท่ีสนบัสนุนธุรกิจของผูเ้ช่าหรือ
บริษทัในเครือของผูเ้ช่า 
 

ผูใ้ห้เช่ารับทราบและตกลงว่าผูเ้ช่ามีสิทธิตั้งช่ือสถานท่ีเช่า และจะแจง้ช่ือดงักล่าวให้ผูใ้ห้เช่าทราบ
เป็นหนังสือ ผูเ้ช่ารับรองว่าช่ือของสถานท่ีเช่าจะไม่ถูกจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทใดท่ีผูเ้ช่าสามารถอา้งสิทธิหรือถูกอา้งถึงในฐานะเจา้ของจดทะเบียนของช่ือดงักล่าว ผูเ้ช่า
จะไม่ใช้ช่ือสถานท่ีเช่าในทรัพยสิ์นอื่นของผู ้เช่า และผูใ้ห้เช่าจะยงัคงมีสิทธิใช้ช่ือสถานท่ีเช่า
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ต่อไปหลงัจากท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลงแลว้ แต่ทั้งน้ีการส้ินสุดของสัญญาตอ้งไม่ไดเ้กิดจากการผิด
สัญญาโดยผูใ้ห้เช่า 

การประกนัภัย - ผูใ้ห้เช่าจะจดัหาและด ารงกรมธรรม์ประกนัภยัทั้งหมดไวก้บัผูรั้บประกนัภยัท่ีผูใ้ห้เช่าเลือกด้วย
ค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง โดยครอบคลุมสถานท่ีเช่า และทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งหมดท่ีติดตั้ง ตั้งอยู ่หรือวาง
อยูใ่นสถานท่ีเช่า ผูรั้บประโยชน์ของการประกนัภยัดงักล่าวคือผูใ้ห้เช่าและผูใ้ห้กูข้องผูใ้ห้เช่า (ถา้
มี) การประกนัภยัดงักล่าวให้ความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

ก) การประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัทุกประเภท โดยท่ีจ านวนเงินเอาประกนัภยัจะตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่ามูลค่าของใหม่เตม็จ านวน (full replacement cost) ของทรัพยสิ์น โดยไม่รวม
มูลค่าของท่ีดินท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. 

ข) การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัไม่นอ้ยกว่า
สามสิบลา้น (30,000,000) บาท  

ค) การประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัไม่น้อยกว่าค่าเช่ารายปี
ตามสัญญาเช่า 

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะจดัหาและด ารงกรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงทั้งหมดดว้ยค่าใชจ้่ายของ
ผูเ้ช่าเองแต่เพียงผูเ้ดียว โดยท่ีมีผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผลประโยชน์ และคุ้มครองทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของผูเ้ช่า และส่ิงตกแต่งทั้งปวงซ่ึงผูเ้ช่าเป็นเจา้ของภายในสถานท่ีเช่า หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้น ผูเ้ช่าจะท าการซ่อมแซมส่ิงตกแต่งดังกล่าวโดยใช้ค่าสินไหม
ทดแทนท่ีไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ข) ผูเ้ช่าจะมีสิทธิซ่อมแซมทรัพยสิ์นและส่ิงตกแต่งอ่ืนใดทั้งหมดท่ีติดตั้ง และ/หรือติดตรึง
อยู่ในสถานท่ีเช่า ผูเ้ช่าตกลงจะปฏิบติัตามค าส่ังของผูรั้บประกนัภยัของผูใ้ห้เช่าในกรณี
ท่ีผูใ้ห้เช่าจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากผูรั้บประกนัภยัให้แก่ผูเ้ช่า เพ่ือปรับปรุง
สถานท่ีเช่า 

ค) ผูเ้ช่าต้องรับผิดชอบ ช าระ และรับผิดชดใช้ให้แก่ผูใ้ห้เช่า ส าหรับกระบวนพิจารณา 
ตน้ทุน ค่าใชจ้่าย การเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ จากบุคคลท่ีสาม ซ่ึงมีขึ้นต่อหรือ
เกิดขึ้นกบัผูใ้ห้เช่าอนัเน่ืองจากการกระท า การละเวน้กระท าการ หรือความประมาท
เลินเล่อ หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญาโดยผูเ้ช่า ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ผูรั้บอนุญาต 
หรือแขกของผูเ้ช่า 

ง) ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ผูเ้ช่าจะต้องจดัท าและด ารงไวซ่ึ้ง (1) การประกนัภยั
ความรับผิดโดยทัว่ไปต่อสาธารณชนตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั และ (2) การ
ประกนัอคัคีภยัส าหรับทรัพยสิ์นของ      ผูเ้ช่าท่ีตั้งอยูภ่ายในสถานท่ีเช่า ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากผูใ้ห้เช่าก่อน กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว จะตอ้งท ากบัผูรั้บประกนัภยัท่ี
ผูใ้ห้เช่าเป็นผูเ้ลือกหรือท่ีผูใ้ห้เช่าอนุมติั 
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สถานที่เช่าท่ี
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

- ในกรณีท่ีสถานท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม จนท า
ให้ผูเ้ช่าไม่สามารถใชส้ถานท่ีเช่าตามวตัถุประสงคข์องสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพิจารณา
และตกลงกนัว่าจะสร้างหรือซ่อมแซมสถานท่ีเช่าหรือไม่ โดยจะตอ้งมีการปรึกษาหารือเพื่อตกลง
กนัภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหายขึ้น 
 

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะสร้างหรือซ่อมแซมสถานท่ีเช่าใหม่ ผูใ้ห้เช่าจะเป็นฝ่าย
รับผิดชอบการด าเนินการดงักล่าว โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากผูรั้บประกนัภยัภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บประโยชน์หรือผูรั้บประโยชน์ร่วม 
 

การก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จะตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในสอง (2) ปีนับจากวนัท่ีเกิดความเสียหาย หรือวนัอื่นตามท่ี
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
 

หากค่าสินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัไม่เพียงพอส าหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซม 
ผูใ้ห้เช่าตกลงจะรับผิดชอบส่วนท่ีขาด เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน ใน
กรณีเช่นว่าน้ี สิทธิและภาระผูกพนัของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใตสั้ญญาเช่าจะยงัคงเหมือนเดิม
และผูใ้ห้เช่าจะเป็นเจา้ของอาคารใหม่หรืออาคารท่ีไดรั้บการซ่อมแซมดงักล่าวซ่ึงถือว่าเป็นส่วน
หน่ึงของสถานท่ีเช่า 
 

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่สร้างหรือซ่อมแซมสถานท่ีเช่าใหม่หรือไม่สามารถ
เจรจาตกลงกนัไดภ้ายใน 45 วนั สัญญาเช่าจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติัทนัที ในกรณีน้ี ผูใ้ห้เช่าจะ
คืนค่าเช่าท่ีช าระล่วงหน้าตามส่วนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ให้กบัผูเ้ช่าภายในสามสิบ (30) วนันบั
จากวนัท่ีสัญญาเช่าถูกยกเลิก 

- ในกรณีท่ีสถานท่ีเช่าเสียหายเพียงส่วนหน่ึงและผูเ้ช่ายงัคงสามารถใชง้านสถานท่ีเช่าต่อไปได ้ให้
สิทธิและภาระผูกพนัของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใตสั้ญญาเช่ายงัคงมีผลบงัคบั โดยให้ผูใ้ห้เช่ามี
หนา้ท่ีซ่อมแซมสถานท่ีเช่า โดยใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

- ผูเ้ช่าไม่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผูใ้ห้เช่าในระหว่างระยะเวลาท่ีมีการ
ซ่อมแซ่มหรือก่อสร้างสถานท่ีเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่สามารถใชส้ถานท่ีเช่าเพ่ือการประกอบธุรกิจได ้

ข้อจ ากัดความ
รับผิด 

- ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ก าหนดว่าดว้ยเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่า ผูเ้ช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผูใ้ห้เช่า และ/หรือพนักงานและบริวารของผูใ้ห้เช่า หากเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความ
สูญเสีย หรือความรับผิดอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้ช่า บุคคลใด ๆ หรือทรัพยสิ์น อนัเน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดท่ีอยูไ่ม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูใ้ห้เช่า 

เหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

- ในกรณีท่ีผูเ้ช่า  

ก) ไม่ท าการช าระค่าเช่าหรือเงินช าระอื่น ๆ เม่ือถึงก าหนดช าระ หรือไม่ปฏิบัติตามค า
รับรองและค ายืนยนัใด ๆ ภายใตสั้ญญาเช่า และผูใ้ห้เช่าไดแ้จง้เตือนเป็นหนังสือให้  
ผูเ้ช่าแกไ้ขการไม่ช าระหรือไม่ปฏิบติัดงักล่าวแลว้ (แลว้แต่กรณี) แต่ผูเ้ช่าไม่ด าเนินการ
ดงักล่าวภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีผูเ้ช่าไดรั้บการบอกกล่าวจากผูใ้ห้เช่า หรือ 
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ข) ตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรืออยูร่ะหว่างกระบวนพิจารณาภายใตก้ฎหมายลม้ละลาย
ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยบังคับ หรือเม่ือมีการแต่งตั้ งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือทรัสตีส าหรับทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดของผูเ้ช่า 

- ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าไดท้นัทีในเวลาใด ๆ โดยแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
สิทธิบอกเลิกสัญญาของผูใ้ห้เช่าไม่เป็นการตดัสิทธิหรือสิทธิแกไ้ขเยียวยาความเสียหายอ่ืนใดทั้ง
ปวงท่ีให้ภายใตสั้ญญาเช่า (เช่น สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิในการยึดเงินประกนั
สัญญาเช่า) 

- หากผูเ้ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าสถานท่ีเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าโดยไม่มีเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญาหรือเหตุผลโดยชอบใด ๆ ภายใตก้ฎหมาย ให้ถือว่าผูเ้ช่าผิดสัญญาเช่าฉบบัน้ี และ
ผูใ้ห้เช่าจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทุ้กเม่ือ โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้แก่ผูเ้ช่า และผูใ้ห้เช่า
มีสิทธิริบเงินประกนัสัญญาเช่าและเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากผูเ้ช่า โดยคิดค านวณตามจ านวน
ค่าเช่านบัแต่วนับอกเลิกสัญญาจนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือจนถึงวนัท่ีผูเ้ช่ารายใหม่เขา้
ท าการเช่าสถานท่ีเช่า สิทธิการบอกเลิกสัญญาของผูใ้ห้เช่าจะไม่เป็นการตดัสิทธิหรือสิทธิแกไ้ข
เยียวยาความเสียหายอ่ืนใดทั้งปวง (ถา้มี) ของผูใ้ห้เช่า 

- ในกรณีท่ีผูใ้ห้เช่า 

ก) ไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนค ายืนยนัและค ารับรองใดภายใตสั้ญญาเช่า และผูเ้ช่าไดบ้อก
กล่าวผูใ้ห้เช่าเป็นหนังสือให้แก้ไขเยียวยาการไม่ปฏิบัติหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวแล้ว 
(ตามแต่กรณี) แต่ผูใ้ห้เช่าไม่แกไ้ขเยียวยาภายในสามสิบ (30) วนันับจากวนัท่ีผูใ้ห้เช่า
ไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวจากผูเ้ช่า หรือ 

ข) ตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรืออยูร่ะหว่างกระบวนพิจารณาภายใตก้ฎหมายลม้ละลาย
ไม่ว่าโดยสมคัรใจหรือโดยบงัคบั หรือมีการแต่งตั้งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือทรัสตี
ส าหรับทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดของผูใ้ห้เช่า ในกรณีน้ี  
ผูเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าในเวลาใดก็ไดโ้ดยแจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นหนงัสือ ผูใ้ห้
เช่าจะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดจากการผิดสัญญาของผูใ้ห้เช่า 

ผลของการบอก
เลิกสัญญา 

- เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิเขา้ไปในสถานท่ีเช่าและกลบัเขา้ครอบครองสถานท่ี
เช่าโดยไม่จ าเป็นจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้แก่ผูเ้ช่า 

- ผูเ้ช่าตอ้งร้ือถอนอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ี
เช่า ("ส่ิงของที่ร้ือถอน") ภายในระยะเวลาท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนด หากผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตาม คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายตกลงว่าให้กรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีร้ือถอนดังกล่าว โอนไปยงัผูใ้ห้เช่าทันทีโดยไม่มี
เง่ือนไขหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมใด ๆ  

- คู่สัญญาตกลงว่าให้ความในขอ้น้ียงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปภายหลงัจากท่ีสัญญาเช่าส้ินสุดลง  
หนังสือบอก
กล่าว 

- คู่สัญญาตกลงอย่างชดัแจง้ว่า หนงัสือบอกกล่าวท่ีส่งโดยจดหมายลงทะเบียนให้ถือว่าไดส่้งแลว้
เม่ือน าส่ง อย่างไรก็ตาม หากหนงัสือบอกกล่าวดงักล่าวถูกส่งกลบัคืนมาเน่ืองจากไม่มีผูรั้บจะถือ
ว่าไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวนั้นแลว้ เม่ือหนงัสือนั้นไดถู้กปิดไว ้ณ ท่ีอยูท่ี่ระบุในสัญญาเช่า 

เงินประกัน
ความเสียหาย 

- เงินประกันความเสียหาย เท่ากับ ค่าเช่าสิบสอง (12) เดือน ("เงินประกันความเสียหาย") เงิน
ประกนัความเสียหายไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า  
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- ผูเ้ช่าตอ้งวางเงินประกนัความเสียหายในวนัท่ีเร่ิมตน้สัญญาเช่า เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาเช่า และเพื่อเป็นหลกัประกนัความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดกบัสถานท่ีเช่าอนัเน่ืองมาจาก  
ผูเ้ช่า  

- ในกรณีท่ีมีการปรับขึ้นค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะมอบเงินประกนัความเสียหายเพ่ิมเติมให้แก่ผูใ้ห้เช่า
เพ่ือให้เงินประกนัความเสียหายเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนเท่ากบัค่าเช่าท่ีเพ่ิมขึ้นมาส าหรับระยะเวลาสิบ
สอง (12) เดือน ภายในสิบห้า (15) วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับขึ้นค่าเช่า 

- เงินประกนัความเสียหายน้ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบ้ียภายในก าหนดส่ีสิบห้า (45) วนั 
หลงัจากท่ีสัญญาเช่าครบก าหนดหรือส้ินสุดลง ภายหลงัจากท่ีไดห้ักค่าชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นเน่ืองจากผูเ้ช่าแลว้ 

- ผูใ้ห้เช่าจะริบเงินประกนัความเสียหาย เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามภาระผูกพนัของตนภายใต้สัญญา
เช่า โดยผูใ้ห้เช่าจะส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้แก่ผูเ้ช่าพร้อมทั้งหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า
สิบห้า (15) วนัก่อนท าการริบเงินประกนัความเสียหาย 

- หลงัจากท่ีผูใ้ห้เช่าริบเงินประกนัความเสียหายแลว้ ผูเ้ช่าจะวางเงินประกนัความเสียหายเพ่ิมเติม
ภายในสิบห้า (15) วนันบัจากวนัท่ีริบเงินประกนัความเสียหายและแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบแลว้ 

- ในกรณีท่ีเงินประกันความเสียหายไม่เพียงพอท่ีจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผูใ้ห้เช่า ผูเ้ช่าจะ
รับผิดชอบชดใชส่้วนท่ีขาดให้ครบถว้นภายในก าหนด 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือบอก
กล่าวจากผูใ้ห้เช่า 

เหตุสุดวิสัย - เวน้แต่จะมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ตอ้งรับผิดในกรณีท่ีตนไม่
สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใตสั้ญญาเช่าไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย 

- "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุการณ์ใดท่ีเกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซ่ึงไม่สามารถ
ป้องกนัไดแ้มว่้าบุคคลนั้นจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้ รวมถึงการตรากฎหมายหรือ
การด าเนินการใด ๆ ของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่อการบงัคบัใชสั้ญญาเช่า  ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 
อุทกภยั แผน่ดินไหว อุบติัเหตุ สงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน การปิดงานงดจา้ง การก่อการ
ร้าย และเหตุการณ์อื่นใดท่ีส่งผลกระทบในท านองเดียวกนั 

- ส าหรับธุรกรรมการช าระเงินหรือธุรกรรมอื่นใดท่ีตอ้งด าเนินการกบัธนาคารพาณิชย ์ค าว่า  เหตุ
สุดวิสัย ให้หมายความรวมถึง เหตุการณ์ท่ีธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยปิดท าการหรือไม่
สามารถด าเนินกิจการได ้

- หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตสั้ญญาเช่าเน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ไดรั้บผลประโยชน์ตามสัญญาเช่า 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าโดยสุจริต 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

- กฎหมายไทย / ศาลไทย 
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2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาแก้ไขเพิม่เติมสัญญาเช่าแสนสิริ (“สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า”) 

วันที่มีผลใช้บังคับ วนัท่ีธุรกรรมตามสัญญาการขายและโอนสิทธิรายไดร้ะหว่างผูใ้ห้เช่าและผูอ้อกโทเคนดิจิทลั
ส าเร็จ (Closing Date) โดยผูใ้ห้เช่าจะแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบก าหนดวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัดงักล่าวเป็น
หนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

แก้ไขข้อ 3.1 (ก)  แกไ้ขการจ่ายช าระค่าเช่า โดยให้ผูเ้ช่าช าระค่าเช่าในงวดท่ีก าลงัจะถึงก าหนดช าระเม่ือผูเ้ช่า
ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือแจง้ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั และงวดต่อ ๆ  ไป ดว้ยวิธีการโอน
เงินผา่นธนาคารเขา้ 3 (สาม) บญัชีดงัต่อไปน้ี 
บญัชีเงินฝากธนาคารของสิริพฒัน์ โฟร์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ

ของสิริพฒัน์ โฟร์ 
บญัชีเงินฝากธนาคารของผูอ้อกโทเคน
ดิจิทลั 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ
ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

บญัชีเงินฝากธนาคารของผูอ้อกโทเคน
ดิจิทลัซ่ึงมีเง่ือนไขการเบิกถอนซ่ึงกระแส 
รายรับจะถูกจดัการและควบคุมโดยผูอ้อก
โทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account) 

เพื่อจ่ายส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสให้แก่
ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

 
 

แก้ไขข้อ 4.9 (จ) แกไ้ขก าหนดระยะเวลาการติดตั้งป้าย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการใด ๆ ท่ีจ าเป็นใน
การขายทรัพยสิ์นท่ีเช่า โดยแก้ไขจาก เม่ือครบรอบเก้า (9) ปีของระยะเวลาการเช่า เป็น 
ครบรอบส่ี (4) ปีของระยะเวลาการเช่า 

แก้ไขข้อ 4.11 (ก) แกไ้ขรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และ/หรือกฎหมายอนัเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียกเก็บภาษีจากทรัพยสิ์น หรืออสังหาริมทรัพยใ์ด ๆ ในอนาคต จากเดิมท่ีผูใ้ห้เช่าจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบชดใชค้่าภาษีและค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจ านวน แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นเพียงจะ
รับผิดชอบเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากกฎหมายเดิมท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงแทน 

เพิม่เติมข้อ 4.12 (ค) ให้ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบและรับภาระในการช าระค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส าหรับและ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเช่า ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่า ตามสัญญาเช่า
ทั้งหมด 

แก้ไขข้อ 5 การประกนัภยัของผูใ้ห้เช่า เพ่ิมเติมโดยระบุให้ชดัเจนว่าตลอดอายุของสัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้ง
จดัท าประกนัภยัให้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า 

 


