เอกสารแนบ 2
สรุปสาระสาคัญของสั ญญาเช่ าแสนสิริ ("สั ญญาเช่ า")
และสรุปสาระสาคัญของสั ญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่ าแสนสิริ (“สั ญญาแก้ไขสั ญญาเช่ า”)
1) สรุปสาระสาคัญของสั ญญาเช่ าแสนสิริ ("สั ญญาเช่ า")
คู่สัญญา

-

สถานที่เช่ า

-

การเช่ า

-

-

ข้ อปฏิบัตขิ อง
ผู้ให้ เช่ า

-

สิ ริพฒั น์ โฟร์ ("ผู้ให้ เช่ า")
แสนสิ ริ ("ผู้เช่ า")
(ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า ในเอกสารแนบนี้จะรวมเรี ยกว่า "คู่สัญญา")
ที่ดินจานวน สาม (3) แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4440, 4273 และ 2641 ("ที่ดิน") และ
บรรดาสิ่ งปลูกสร้าง โครงสร้าง และอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่ งรวมถึงสานักงาน อาคารจอด
รถ ถนน ทางเดิน ลานจอดรถภายนอกอาคาร และส่ วนควบต่าง ๆ ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ
แปลนก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 6) เลขที่ 220/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2562 ("ทรัพย์สิน")
(ที่ดิน และทรัพย์สิน จะรวมเรี ยกว่า "สถานที่เช่ า")
ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะส่ งมอบสถานที่เช่าให้แก่ผเู ้ ช่าในสภาพที่เสร็ จสมบูรณ์ตามรายละเอียดในสัญญา
เช่าและผูเ้ ช่าตกลงจะรับผิดชอบในการตกแต่งสถานที่เช่า
ระยะเวลาการเช่า: สิ บสอง (12) ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562 ("วันที่เริ่ มต้ นสั ญญาเช่ า")
จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
การขยายระยะเวลาการเช่ า : ผูเ้ ช่าจะแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบเป็ นหนังสื อว่าผูเ้ ช่าประสงค์จะขยาย
ระยะเวลาการเช่าหรื อไม่ อย่างน้อยสอง (2) ปี ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ในกรณี ที่ผเู ้ ช่า
ไม่แจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าจะมีสิทธิ ขยายระยะเวลาการ
เช่าเป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2574 โดยส่ งหนังสื อบอกกล่าวการขยาย
ระยะเวลาการเช่าให้กบั ผูเ้ ช่า ข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่
ขยายออกไปดังกล่าวจะยังคงเป็ นข้อกาหนดและเงื่อนไขเดิม ยกเว้นค่าเช่าซึ่ งจะมีการตกลงกัน
ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย
การจดทะเบียนการเช่า : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ในการจดทะเบียน
สัญญาเช่าฉบับนี้ ณ สานักงานที่ดินที่สถานที่เช่าอยู่ในเขตรับผิดชอบภายในวันที่ผใู ้ ห้เช่ากาหนด
โดยการแจ้งเป็ นหนังสื อส่ งไปยังผูเ้ ช่าให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ทั้งนี้ หากผูใ้ ห้เช่า
ไม่ ด าเนิ น การแจ้งวัน จดทะเบี ย นเช่ าให้ผูเ้ ช่ าทราบ คู่ สัญ ญาตกลงที่ จะร่ วมกันดาเนิ น การจด
ทะเบียนสัญญาเช่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ผูใ้ ห้เช่าจะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้ในระหว่างระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่
ขยายออกไป
ก) อนุ ญาตให้ผเู ้ ช่า ครอบครองและใช้ประโยชน์สถานที่เช่าอย่างสงบและปราศจากการ
แทรกแซงหรื อรบกวนจากผูใ้ ห้เช่า

หน้าที่ 1

ข) ไม่จาหน่ายหรื อก่อภาระติดพันใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่เช่า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ น
หนังสื อล่วงหน้าจากผูเ้ ช่า
ค) ดาเนินการให้เป็ นที่แน่นอนว่าที่ดินมีทางเข้าและทางออกสู่ ทางสาธารณะ และได้สิทธิ
ภาระจายอมตามรายละเอียดที่ปรากฏในโฉนดที่ดินมีการจดทะเบียนภาระจายอมซึ่ ง
แนบมาในภาคผนวก 5 แนบท้ายสัญญาเช่า
ง) อานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ช่าเกี่ยวกับเอกสาร การขออนุญาต และการติดต่อสื่ อสาร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบารุ งรักษาสถานที่เช่า
ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือน นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญาเช่า ("ค่ าเช่ า") ตาม
อัตราและงวดการชาระเงินที่ปรากฏในสัญญาเช่า โดยผู ้เช่าต้องชาระค่าเช่าในหรื อก่อนวันที่ 5
ของทุกเดือนปฏิทิน
- เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าอาจออกใบแจ้งหนี้ให้กบั ผูเ้ ช่าในวันที่ 25 ของแต่
ละเดือนปฏิทินก่อนเดือนที่ครบกาหนดชาระค่าเช่า
- ผูใ้ ห้เช่าจะออกใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผเู ้ ช่าภายในสิ บห้า (15) วัน หลังจากที่ได้รับชาระค่าเช่า
โดยครบถ้วน
การผิดนัดชาระ - ผูเ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่าไม่เกินสามสิ บ (30) วัน
ในกรณี ที่ผเู ้ ช่าไม่ชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าภายในระยะเวลาการชาระค่าเช่า ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าที่
ค่าเช่ า
ค้างชาระให้แก่ผใู ้ ห้เช่า และชาระค่าปรับให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเช่าที่คา้ ง
ชาระ โดยคิดค่าปรับเป็ นรายวันนับจากวันที่ผเู ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่าจนกระทัง่ มีการชาระเงินค่าเช่า
ให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจนครบถ้วน
- ผูเ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่าเกินกว่าสามสิ บ (30) วัน
ในกรณี ที่ผเู ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่าเป็ นระยะเวลาเกินกว่าสามสิ บ (30) วัน ผูเ้ ช่าตกลงให้ถือว่าผูเ้ ช่า
ผิดสัญญาเช่าในสาระสาคัญ ซึ่ งผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าโดยส่ งหนังสื อแจ้งผูเ้ ช่า และ
กลับเข้าครอบครองสถานที่เช่า และ/หรื อริ บเงินประกันความเสี ยหาย (ตามที่นิยามไว้ขา้ งล่างนี้)
ในกรณี น้ ี ผูเ้ ช่าจะชาระค่าปรับ ค่าเสี ยหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับสัญญา
ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า เว้นแต่ผเู ้ ช่ามีสิทธิโต้แย้งหนี้ดงั กล่าวได้ตามกฎหมาย
ข้ อปฏิบัตขิ อง ผูเ้ ช่าตกลงจะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้
- การตรวจสอบสถานที่ เช่ า (ข้อ 4.1): ผูใ้ ห้เช่ าและตัวแทนของผูใ้ ห้เช่ ามี สิทธิ เข้าไปตรวจสอบ
ผู้เช่ า
สถานที่เช่า ในระหว่างเวลาทาการปกติของผูเ้ ช่า เมื่อได้ส่งหนังสื อแจ้งล่วงหน้าให้แก่ผเู ้ ช่าไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่จะเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนซึ่งไม่จาเป็ นต้องส่งหนังสื อแจ้งล่วงหน้า การดาเนินการ
ของผูใ้ ห้เช่ าและตัวแทนของผูใ้ ห้เช่ าจะต้องไม่ก่อความเสี ยหายและรบกวนการดาเนิ นธุ รกิจ
ตามปกติของผูเ้ ช่า
- การบารุ งรักษา (ข้อ 4.2): ผูเ้ ช่าจะต้องบารุ งรักษาและซ่อมแซมสถานที่เช่า รวมทั้งส่ วนควบและ
อุปกรณ์ของสถานที่เช่า เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าเอง
ในกรณี ที่ผเู ้ ช่ามิได้ทาการซ่อมแซมหรื อจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสถานที่เช่าซึ่ งเสี ยหายจากการ
กระทาของผูเ้ ช่า หรื อพนักงาน ลูกค้า แขก หรื อบริ วารของผูเ้ ช่ า ผูเ้ ช่ าจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งในการซ่อมแซม และ/หรื อจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
ค่าเช่ า

-
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-

-

-

-

หากผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับ
ประโยชน์ (หรื อผูร้ ับประโยชน์ร่วม) ผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะส่ งมอบค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่
ผูเ้ ช่าเพื่อการซ่อมแซมและบารุ งรักษาสถานที่เช่าตามจานวนที่เกิดขึ้นจริ งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับ
จากวันที่ผใู ้ ห้เช่าได้รับค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว
การจัดการขยะ เศษวัสดุ และระบบระบายน้ า (ข้อ 4.3): ผูเ้ ช่าจะรับผิดชอบในการขนย้ายเศษวัสดุ
และขยะออกจากสถานที่เช่าเป็ นประจา หากผูเ้ ช่าไม่ดาเนินการดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ (แต่ไม่ใช่
ภาระผูกพัน) ดาเนิ นการดังกล่าวเอง และผูเ้ ช่ าจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่เกิดขึ้นจริ ง
ให้กบั ผูใ้ ห้เช่าภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ผใู ้ ห้เช่ามีหนังสื อแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ผูเ้ ช่ า ตกลงช าระค่า ใช้จ่า ยในการทาความสะอาดท่อ ระบายน้ า ที่ อุ ดตันซึ่ ง เกิ ด จากการละเลย
ปราศจากความระมัดระวังของผูเ้ ช่า และ/หรื อพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนบริ วารของผูเ้ ช่า
การใช้ที่อนุญาต (ข้อ 4.4): ผูเ้ ช่าจะใช้สถานที่เช่าเพื่อเป็ นที่ต้งั สานักงานสาหรับการประกอบธุรกิจ
และจะไม่ใช้สถานที่เช่าเพื่อการอื่นใด ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) กิจการที่ผิดกฎหมายหรื อ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม (ข) การขายสิ นค้าทอดตลาด (ค) กิจการอื่นที่ไม่ตรงกับประเภทอาคารที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
การจ ากัด น้ า หนัก บรรทุ ก ในสถานที่ เช่ า (ข้อ 4.5): ผูเ้ ช่ า ต้อ งไม่ ว างหรื อ น าสิ่ ง ของใด (ไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อทั้งหมด) ซึ่ งมีน้ าหนักเกินสามร้อย (300) กิโลกรัมต่อตารางเมตรเข้ามาในสถานที่
เช่า เว้นแต่ดว้ ยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากผูใ้ ห้เช่า
การตกแต่ง ต่อเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ข้อ 4.6): ผูเ้ ช่าจะไม่ทาการดัดแปลง และ/หรื อต่อเติม
สถานที่เช่าในส่ วนที่อาจกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของโครงสร้ างอาคาร เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรจากผูใ้ ห้เ ช่ า และได้รับอนุ ญาตจากหน่ วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ผูเ้ ช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดัดแปลงหรื อต่อเติมดังกล่าวด้วย
ผูเ้ ช่ าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่เช่ า ทั้งนี้ การตกแต่งที่อาจกระทบต่อ
ความมัน่ คง และปลอดภัยของโครงสร้างของอาคารจะต้องดาเนินการตามแบบและกรอบเวลาที่
ได้รับอนุ มตั ิจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูใ้ ห้เช่าในฐานะเจ้าของตกลงที่จะให้ความ
ร่ วมมือกับผูเ้ ช่าตามสมควรในการดาเนินการดังกล่าว
ผูเ้ ช่าจะต้องทาการตกแต่งสถานที่เช่าด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถานที่เช่าและช่างฝี มือดี
ผูเ้ ช่าตกลงที่จะชาระค่าที่ปรึ กษา และ/หรื อค่าบริ การให้กบั ที่ปรึ กษาที่ผใู ้ ห้เช่าจ้างมา ตามขอบเขต
ของงานและอัต ราค่า บริ ก ารที่ ต กลงกันระหว่ า งคู่สั ญ ญาทั้งสองฝ่ ายก่ อนการว่ า จ้า ง เพื่ อ การ
ตรวจสอบคุณภาพและวัสดุของงานตกแต่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
ตลอดระยะเวลาที่ทาการตกแต่ง ลูกจ้างและผูร้ ับจ้างของผูเ้ ช่าจะต้องให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิ
ตามข้อเสนอแนะที่ สมควรของผูใ้ ห้เช่าและบุคคลที่ผใู ้ ห้เช่ามอบหมาย นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับของกรุ งเทพมหานคร และ/หรื อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องด้วย
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-

ผูเ้ ช่าต้องรับผิดชอบการกระทาใด ๆ ของผูร้ ับจ้าง ตลอดจนพนักงาน และลูกจ้างของผูเ้ ช่า รวมทั้ง
จัดทากรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างดาเนินการตกแต่ง
ผูเ้ ช่าตกลงว่าการตกแต่ง ต่อเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขใด ๆ ภายใน สถานที่เช่าหรื อที่เป็ นส่วน
ควบของสถานที่เช่าโดยผูเ้ ช่า ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสถานที่เช่า โดยที่ผใู ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ความเดือดร้อนราคาญ และความปลอดภัย (ข้อ 4.7): ผูเ้ ช่าตกลงที่จะไม่กระทาการหรื อยินยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทาการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีงาม หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อ ยของ
ประชาชน หรื อ การกระท าใด ๆ อัน กระทบต่ อ สุ ข อนามัย ก่ อ ให้ เ กิ ด กลิ่ น เสี ย ง หรื อ ความ
เดื อ ดร้ อ นร าคาญหรื อ รบกวนต่ อ ผูใ้ ห้ เ ช่ าหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ ในบริ เ วณใกล้เ คี ย ง โดยเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ ดังกล่าว ผูเ้ ช่ าจะต้องรี บแก้ไขและหยุดการกระทาดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งเป็ น
หนังสื อจากผูใ้ ห้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าเอง
ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบการกระทาใด ๆ ของบริ วาร ผูร้ ับจ้าง ตัวแทน ลูกค้า พนักงาน และแขกของ
ผูเ้ ช่า (ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อโดยประมาทเลินเล่อ) ตลอดจนป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวกระทาการ
ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญหรื อรบกวนต่อผูใ้ ห้เช่า

-

-

ผูเ้ ช่าจะต้องไม่นาเข้ามาหรื อเก็บไว้ในสถานที่เช่า หรื อยินยอมให้บุคคลอื่นนาเข้ามาหรื อเก็บไว้ใน
สถานที่เช่าซึ่ งวัตถุไวไฟ (เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เช่า หรื อเพื่อใช้ในการ
ดาเนิ นงานตามปกติ) วัตถุระเบิ ด และ/หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใด และจะไม่ยินยอมให้เกิ ดกรณี
ดังกล่าวอันเป็ นผลกระทบต่อการประกันภัยของสถานที่เช่า หรื อเป็ นผลให้ก รมธรรม์ประกันภัย
ของสถานที่เช่าเป็ นโมฆะ หรื อไม่มีผลใช้บงั คับ หรื อทาให้อตั ราค่าเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น ผูเ้ ช่า
จะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั ในสถานที่เช่า
การให้เช่าช่วงและการโอนสิ ทธิ (ข้อ 4.8): ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผูเ้ ช่าโอนสิ ทธิ และหน้าที่ของ
ผูเ้ ช่าตามสัญญาฉบับนี้ หรื อนาทรัพย์สินที่เช่าฯ ส่ วนหนึ่งส่ วนใดหรื อทั้งหมดออกให้เช่าช่วงได้
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าผูร้ ับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ หรื อผูเ้ ช่าช่วง
ต้องเป็ นบริ ษทั ในเครื อของผูเ้ ช่าเท่านั้น ในกรณี อื่นๆ ผูเ้ ช่าจะไม่โอนสิ ทธิ หรื อหน้าที่ตามสัญญา
ฉบับนี้ หรื อนาทรัพย์สินที่เช่าฯ หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดออกให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ในเครื อของ
ผูเ้ ช่าครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เสี ยก่อน โดยผูใ้ ห้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้คายินยอมหรื อไม่ให้คายินยอมโดยมีเงื่อนไขหรื อโดย
ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
อนึ่ง บริ ษทั ในเครื อ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าฉบับนี้ หมายความถึง บริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องไม่
ว่าโดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อมกับผูเ้ ช่าในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังต่อไปนี้ (1) มีหุ้นหรื อ
สิ ทธิ ออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิ บ) หรื อ (2) มีอานาจในการกาหนดทิศทางการจัดการของ
บริ ษทั เนื่องจากอานาจที่ให้ไว้โดยข้อบังคับ สัญญา หรื อเอกสารอื่นใด หรื อ (3) มีอานาจในการ
ควบคุมคณะกรรมการหรื อนโยบายของบริ ษทั
การส่ งมอบการครอบครองสถานที่เช่า (ข้อ 4.9): ภายในหกสิ บ (60) วันนับจากวันสิ้ นสุ ดสัญญา
เช่า ผูเ้ ช่าจะต้องส่ งมอบสถานที่เช่า พร้อมอุปกรณ์และสิ่ งตรึ งตรา รวมทั้งส่ วนควบต่าง ๆ และ
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กุญแจของสถานที่ เช่ าทั้งหมด คืนให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ าตามสภาพที่ ผูเ้ ช่ าได้รับมอบ และในสภาพที่
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณี ที่ไม่สามารถโอนส่วนควบหรื อ
อุปกรณ์ให้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรื อการสึ กหรอเสื่ อมสภาพจากการใช้งานตามสมควร
ภายในหกสิ บ (60) วันนับจากวันสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าหรื อวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลง
กัน ผูเ้ ช่าต้องทาการรื้ อถอนสิ่ งต่อเติม และ/หรื อสิ่ งตกแต่งสถานที่เช่า และซ่อมแซมสถานที่เช่าให้
กลับสู่ สภาพเดิมก่อนที่ผเู ้ ช่าเข้าครอบครองสถานที่เช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าแต่เพียงฝ่ ายเดียว
เว้นแต่จะมีการแจ้งต่อผูเ้ ช่ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะรับสิ่ งต่อเติม และ/หรื อสิ่ ง
ตกแต่งของสถานที่เช่า ในกรณี เช่นว่านี้ ผูใ้ ห้เช่าไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินใด ๆ ให้กบั
ผูเ้ ช่ าสาหรั บสิ่ งต่อเติมหรื อสิ่ งตกแต่งดังกล่าว ถ้ามี ความเสี ยหายอันเกิ ดจากการรื้ อถอน ผูเ้ ช่ า
จะต้องซ่อมแซมสถานที่เช่าให้กลับสู่สภาพเดิม
ในกรณี ที่ผเู ้ ช่ามิได้ทาการรื้ อถอนหรื อซ่อมแซมสถานที่เช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายและ
ค่าใช้จ่ายจากผูเ้ ช่าในการรื้ อถอน ซ่อมแซม หรื อแก้ไขสถานที่เช่าให้กลับสู่สภาพเดิมได้
เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาการเช่าตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ผูเ้ ช่ายินยอมให้
ผูใ้ ห้เช่าติดตั้งป้ายให้เช่า ณ สถานที่เช่าใน ระหว่าง 12 (สิ บสอง) เดือนสุ ดท้ายก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่ า ตลอดจนผูเ้ ช่ายินยอมให้ผูเ้ ช่ ารายใหม่ที่ได้รับอนุ ญาตจากผูใ้ ห้เช่าเข้ามาชม
สถานที่เช่าในระหว่างวันทาการปกติ แต่ท้ งั นี้ ผูใ้ ห้เช่าต้องทาหนังสื อแจ้งผูเ้ ช่าล่วงหน้าเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันทาการ และการเข้าชมสถานที่เช่านั้นต้องไม่รบกวนการประกอบธุรกิจ
ของผูเ้ ช่า

-

เมื่อครบรอบเก้า (9) ปี ของระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าตกลงที่จะให้มีการติดตั้งป้ ายประกาศขาย ณ
สถานที่เช่า และอนุญาตให้ผใู ้ ห้เช่าทาการตลาดและกิจกรรมที่จาเป็ นอื่น ๆ เพื่อการขายสถานที่
เช่า และให้ผใู ้ ห้เช่านาผูท้ ี่สนใจซื้ อ (ซึ่ งรวมถึงตัวแทนขายและนายหน้า) เข้ามาชมสถานที่เช่าใน
ระหว่างวันทาการปกติ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้เช่าต้องทาหนังสื อแจ้งล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทาการ และการเข้ามาชมสถานที่เช่านั้นจะต้องไม่รบกวนการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่า
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (ข้อ 4.10): ผูเ้ ช่าต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร รวมถึ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
สุ ขอนามัย และความปลอดภัย (ตามแต่กรณี ) ผูเ้ ช่ าต้องรั บผิดชอบค่าอากรแสตมป์ ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมทางการสาหรับการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่า หากหน่วยงานของรัฐขอให้ผใู ้ ห้เช่าทา
การชาระเงินค้างชาระดังกล่าวหรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าจะต้องชดใช้คืนเงินให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเมื่อได้รับหนังสื อบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่าจะรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อดาเนินการให้ผูใ้ ห้เช่าได้รับการรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายอย่าง
ครบถ้วน ในกรณี ที่มีคาสั่ง การเรี ยกร้อง ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการที่ผูเ้ ช่า หรื อพนักงาน บริ วาร ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง หรื อแขกของผูเ้ ช่าไม่
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่านี้
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-

ภาษีและค่าธรรมเนียม (ข้อ 4.11):
ภาษีและ
คู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียม
ภาษีที่ดินและ - ผูเ้ ช่า
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูช้ าระค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดิน หรื อภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สิ่งปลูกสร้ าง
สร้ างในทรั พย์สินที่ เช่ าฯ ตามอัตราที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องประเมิน
และเรี ยกเก็บ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา โดยจะชาระให้แก่
ผูใ้ ห้เช่าภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับแต่วนั ที่ผูใ้ ห้เช่าแจ้งอัตราค่าภาษี
ดังกล่าวให้ผเู ้ ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง และ/หรื อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการเรี ยกเก็บภาษี
จากทรัพย์สิน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต ผูใ้ ห้ เช่าตกลงเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่าภาษีและค่าใช้จา่ ยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย
อันเกี่ยวข้องกับการเรี ยกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ใด
ๆ ดังกล่าวทั้งจานวน
- ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิม่
- หากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทาให้ค่าเช่าถูกเรี ยกเก็บภาษี ผูเ้ ช่า
ยิ น ยอมช าระค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ดังกล่ า วให้ แ ก่ ผูใ้ ห้ เ ช่ า ผูเ้ ช่ า จะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบชาระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- ผูเ้ ช่ าจะหักภาษี ณ ที่ จ่าย ทุกครั้ งที่ชาระค่าเช่ าให้แก่ ผูใ้ ห้เช่า และจะ
ภาษีหัก ณ ที่
มอบหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
จ่ าย
- ผูใ้ ห้เช่า
อากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม - ผูใ้ ห้เช่า
การจดทะเบียน
การเช่ า

-

ข้อปฏิบตั ิอื่น ๆ (ข้อ 4.12): ผูเ้ ช่ารับรองต่อผูใ้ ห้เช่าว่าในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะไม่เช่า
ที่ดิน และ/หรื ออาคารภายในรัศมีสอง (2) กิโลเมตรจากสถานที่เช่าเพื่อใช้เป็ นที่ต้งั สานักงานของ
ผูเ้ ช่าเว้นแต่จะได้รับหนังสื อยินยอมล่วงหน้าจากผูใ้ ห้เช่า การรับรองในข้อนี้ ไม่รวมถึงการเช่ า
ที่ดินหรื ออาคารเพื่อเป็ นสานักงานขายหรื อดาเนินกิจกรรมอื่นใดที่สนับสนุนธุรกิจของผูเ้ ช่าหรื อ
บริ ษทั ในเครื อของผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่ารับทราบและตกลงว่าผูเ้ ช่ามีสิทธิต้งั ชื่อสถานที่เช่า และจะแจ้งชื่อดังกล่าวให้ผใู ้ ห้เช่าทราบ
เป็ นหนังสื อ ผูเ้ ช่ ารั บรองว่าชื่ อของสถานที่ เ ช่ าจะไม่ ถูกจดทะเบี ยนเป็ นทรั พย์สินทางปั ญ ญา
ประเภทใดที่ผเู ้ ช่าสามารถอ้างสิ ทธิหรื อถูกอ้างถึงในฐานะเจ้าของจดทะเบียนของชื่อดังกล่าว ผูเ้ ช่า
จะไม่ใช้ชื่อสถานที่เช่ าในทรัพย์สินอื่นของผู ้เช่ า และผูใ้ ห้เช่ าจะยังคงมี สิทธิ ใช้ชื่อสถานที่เช่า
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การประกันภัย

-

ต่อไปหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลงแล้ว แต่ท้ งั นี้การสิ้ นสุ ดของสัญญาต้องไม่ได้เกิดจากการผิด
สัญญาโดยผูใ้ ห้เช่า
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดหาและดารงกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดไว้กบั ผูร้ ับประกันภัยที่ผใู ้ ห้เช่าเลือกด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าเอง โดยครอบคลุมสถานที่เช่า และทรัพย์สินอื่นทั้งหมดที่ติดตั้ง ตั้งอยู่ หรื อวาง
อยูใ่ นสถานที่เช่า ผูร้ ับประโยชน์ของการประกันภัยดังกล่าวคือผูใ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้กขู้ องผูใ้ ห้เช่า (ถ้า
มี) การประกันภัยดังกล่าวให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
ก) การประกันภัยสาหรับความเสี่ ยงภัยทุกประเภท โดยที่จานวนเงินเอาประกันภัยจะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าของใหม่เต็มจานวน (full replacement cost) ของทรัพย์สิน โดยไม่รวม
มูลค่าของที่ ดินที่ ประเมิ นราคาโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
ก.ล.ต.
ข) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บล้าน (30,000,000) บาท
ค) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าค่าเช่ารายปี
ตามสัญญาเช่า

-

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกันดังต่อไปนี้
ก) ผูเ้ ช่าตกลงที่จะจัดหาและดารงกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ ยงทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ ช่ าเองแต่ เพีย งผูเ้ ดี ยว โดยที่ มี ผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ั บผลประโยชน์ และคุ้มครองทรั พย์สิน
ทั้งหมดของผูเ้ ช่า และสิ่ งตกแต่งทั้งปวงซึ่ งผูเ้ ช่าเป็ นเจ้าของภายในสถานที่เช่า หากมี
ความเสี ยหายเกิ ดขึ้น ผูเ้ ช่ าจะทาการซ่ อมแซมสิ่ งตกแต่งดังกล่า วโดยใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย
ข) ผูเ้ ช่าจะมีสิทธิซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่ งตกแต่งอื่นใดทั้งหมดที่ติดตั้ง และ/หรื อติดตรึ ง
อยู่ในสถานที่เช่า ผูเ้ ช่าตกลงจะปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูร้ ับประกันภัยของผูใ้ ห้เช่าในกรณี
ที่ผูใ้ ห้เช่าจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับจากผูร้ ับประกันภัยให้แก่ผูเ้ ช่า เพื่อปรับปรุ ง
สถานที่เช่า
ค) ผูเ้ ช่ าต้องรับผิดชอบ ชาระ และรั บผิดชดใช้ให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า สาหรั บกระบวนพิจารณา
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรี ยกร้อง และความรับผิดใด ๆ จากบุคคลที่สาม ซึ่ งมีข้ ึนต่อหรื อ
เกิดขึ้นกับผูใ้ ห้เช่าอันเนื่ องจากการกระทา การละเว้นกระทาการ หรื อความประมาท
เลินเล่อ หรื อการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาโดยผูเ้ ช่า ผูร้ ับจ้าง ตัวแทน ผูร้ ับอนุญาต
หรื อแขกของผูเ้ ช่า
ง) ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ผูเ้ ช่ าจะต้องจัดทาและดารงไว้ซ่ ึ ง (1) การประกันภัย
ความรับผิดโดยทัว่ ไปต่อสาธารณชนตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน และ (2) การ
ประกันอัคคีภยั สาหรับทรัพย์สินของ ผูเ้ ช่าที่ต้งั อยูภ่ ายในสถานที่เช่า ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุ มตั ิจากผูใ้ ห้เช่าก่อน กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว จะต้องทากับผูร้ ับประกันภัยที่
ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ ลือกหรื อที่ผใู ้ ห้เช่าอนุมตั ิ
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สถานที่เช่ าที่
เสียหายหรื อถูก
ทาลาย

ในกรณี ที่สถานที่เช่าเสี ยหายหรื อถูกทาลาย ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม จนทา
ให้ผเู ้ ช่าไม่สามารถใช้สถานที่เช่าตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะพิจารณา
และตกลงกันว่าจะสร้างหรื อซ่อมแซมสถานที่เช่าหรื อไม่ โดยจะต้องมีการปรึ กษาหารื อเพื่อตกลง
กันภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับจากวันที่เกิดความเสี ยหายขึ้น
หากคู่ สั ญ ญาทั้ง สองฝ่ ายตกลงที่ จ ะสร้ า งหรื อ ซ่ อ มแซมสถานที่ เ ช่ า ใหม่ ผูใ้ ห้ เ ช่ า จะเป็ นฝ่ าย
รับผิดชอบการดาเนิ นการดังกล่าว โดยใช้ค่ าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับจากผูร้ ับประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยที่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับประโยชน์หรื อผูร้ ับประโยชน์ร่วม
การก่อสร้าง และ/หรื อการซ่ อมแซมจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
จะต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสอง (2) ปี นับจากวันที่เกิดความเสี ยหาย หรื อวันอื่นตามที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน
หากค่าสิ นไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไม่เพียงพอสาหรับการก่อสร้างหรื อซ่ อมแซม
ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะรับผิดชอบส่ วนที่ขาด เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ใน
กรณี เช่นว่านี้ สิ ทธิ และภาระผูกพันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายภายใต้สัญญาเช่าจะยังคงเหมือนเดิม
และผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นเจ้าของอาคารใหม่หรื ออาคารที่ได้รับการซ่อมแซมดังกล่าวซึ่ งถื อว่าเป็ นส่วน
หนึ่งของสถานที่เช่า

-

ข้ อจากัดความ
รับผิด

-

เหตุแห่ งการ
บอกเลิกสัญญา

-

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกันว่าจะไม่สร้างหรื อซ่ อมแซมสถานที่เช่ าใหม่หรื อไม่สามารถ
เจรจาตกลงกันได้ภายใน 45 วัน สัญญาเช่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทนั ที ในกรณี น้ ี ผูใ้ ห้เช่าจะ
คืนค่าเช่าที่ชาระล่วงหน้าตามส่ วนของระยะเวลาที่เหลืออยู่ให้กบั ผูเ้ ช่าภายในสามสิ บ (30) วันนับ
จากวันที่สัญญาเช่าถูกยกเลิก
ในกรณี ที่สถานที่เช่าเสี ยหายเพียงส่ วนหนึ่งและผูเ้ ช่ายังคงสามารถใช้งานสถานที่เช่าต่อไปได้ ให้
สิ ทธิ และภาระผูกพันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายภายใต้สัญญาเช่ายังคงมีผลบังคับ โดยให้ผใู ้ ห้เช่ามี
หน้าที่ซ่อมแซมสถานที่เช่า โดยใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ ช่าไม่มีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าเช่าหรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในระหว่างระยะเวลาที่มีการ
ซ่อมแซ่มหรื อก่อสร้างสถานที่เช่า ซึ่งผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้สถานที่เช่าเพื่อการประกอบธุรกิจได้
ภายใต้บงั คับแห่ งข้อกาหนดว่าด้วยเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจาก
ผูใ้ ห้เช่ า และ/หรื อพนักงานและบริ วารของผูใ้ ห้เช่ า หากเกิ ดการบาดเจ็บ ความเสี ยหาย ความ
สู ญเสี ย หรื อความรั บผิดอื่นใดที่ เกิ ดขึ้นกับผูเ้ ช่ า บุคคลใด ๆ หรื อทรั พย์สิน อันเนื่ องจากเหตุ
สุ ดวิสัยหรื อเหตุการณ์อื่นใดที่อยูไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูใ้ ห้เช่า
ในกรณี ที่ผเู ้ ช่า
ก) ไม่ทาการชาระค่าเช่ าหรื อเงิ นชาระอื่น ๆ เมื่ อถึ งกาหนดชาระ หรื อไม่ปฏิ บัติตามคา
รับรองและคายืนยันใด ๆ ภายใต้สัญญาเช่ า และผูใ้ ห้เช่าได้แจ้งเตือนเป็ นหนังสื อให้
ผูเ้ ช่าแก้ไขการไม่ชาระหรื อไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าวแล้ว (แล้วแต่กรณี ) แต่ผเู ้ ช่าไม่ดาเนินการ
ดังกล่าวภายในสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่ผเู ้ ช่าได้รับการบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า หรื อ
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ข) ตกเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื ออยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาภายใต้กฎหมายล้มละลาย
ไม่ ว่าโดยสมัค รใจหรื อ โดยบัง คับ หรื อ เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ง เจ้า พนัก งานพิ ทัก ษ์ท รั พ ย์
หรื อทรัสตีสาหรับทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งหมดของผูเ้ ช่า
-

-

-

ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทนั ทีในเวลาใด ๆ โดยแจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สิ ทธิ บอกเลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่าไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ แก้ไขเยียวยาความเสี ยหายอื่นใดทั้ง
ปวงที่ให้ภายใต้สัญญาเช่า (เช่น สิ ทธิ ในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อสิ ทธิ ในการยึดเงินประกัน
สัญญาเช่า)
หากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าสถานที่เช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าโดยไม่มีเหตุแห่ งการ
บอกเลิกสัญญาหรื อเหตุผลโดยชอบใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ให้ถือว่าผูเ้ ช่าผิดสัญญาเช่าฉบับนี้ และ
ผูใ้ ห้เช่าจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ โดยส่งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผเู ้ ช่า และผูใ้ ห้เช่า
มีสิทธิริบเงินประกันสัญญาเช่าและเรี ยกร้องค่าขาดประโยชน์จากผูเ้ ช่า โดยคิดคานวณตามจานวน
ค่าเช่านับแต่วนั บอกเลิกสัญญาจนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรื อจนถึงวันที่ผเู ้ ช่ารายใหม่เข้า
ทาการเช่าสถานที่เช่า สิ ทธิ การบอกเลิกสัญญาของผูใ้ ห้เช่าจะไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ แก้ไข
เยียวยาความเสี ยหายอื่นใดทั้งปวง (ถ้ามี) ของผูใ้ ห้เช่า
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่า
ก) ไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นคายื นยันและคารับรองใดภายใต้สัญญาเช่า และผูเ้ ช่าได้บอก
กล่าวผูใ้ ห้เช่ าเป็ นหนังสื อให้แก้ไขเยียวยาการไม่ปฏิ บัติหรื อการฝ่ าฝื นดังกล่าวแล้ว
(ตามแต่กรณี ) แต่ผูใ้ ห้เช่าไม่แก้ไขเยียวยาภายในสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่ผใู ้ ห้เช่า
ได้รับหนังสื อบอกกล่าวจากผูเ้ ช่า หรื อ
ข) ตกเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื ออยูร่ ะหว่างกระบวนพิจารณาภายใต้กฎหมายล้มละลาย
ไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อโดยบังคับ หรื อมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อทรัสตี
สาหรั บทรั พย์สินทั้งหมดหรื อส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งหมดของผูใ้ ห้เช่ า ในกรณี น้ ี
ผูเ้ ช่ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าในเวลาใดก็ได้โดยแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบเป็ นหนังสื อ ผูใ้ ห้
เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหายทั้งหมดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผูใ้ ห้เช่า

ผลของการบอก เลิกสัญญา
-

หนังสื อบอก
กล่าว
เงินประกัน
ความเสียหาย

-

-

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ เข้าไปในสถานที่เช่าและกลับเข้าครอบครองสถานที่
เช่าโดยไม่จาเป็ นจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผเู ้ ช่า
ผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ท้งั หมดที่ต้งั อยูใ่ นสถานที่
เช่า ("สิ่ งของที่รื้อถอน") ภายในระยะเวลาที่ผใู ้ ห้เช่ากาหนด หากผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตาม คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ ายตกลงว่ าให้ก รรมสิ ท ธิ์ ในสิ่ งของที่ ร้ื อ ถอนดัง กล่ า ว โอนไปยังผูใ้ ห้เช่ าทันที โดยไม่ มี
เงื่อนไขหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
คู่สัญญาตกลงว่าให้ความในข้อนี้ยงั คงมีผลใช้บงั คับต่อไปภายหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุ ดลง
คู่สัญญาตกลงอย่างชัดแจ้งว่า หนังสื อบอกกล่าวที่ส่งโดยจดหมายลงทะเบียนให้ถือว่าได้ส่งแล้ว
เมื่อนาส่ ง อย่างไรก็ตาม หากหนังสื อบอกกล่าวดังกล่าวถูกส่ งกลับคืนมาเนื่องจากไม่มีผรู ้ ับจะถือ
ว่าได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวนั้นแล้ว เมื่อหนังสื อนั้นได้ถูกปิ ดไว้ ณ ที่อยูท่ ี่ระบุในสัญญาเช่า
เงิ นประกันความเสี ยหาย เท่ากับ ค่าเช่ าสิ บสอง (12) เดื อน ("เงิ นประกันความเสี ยหาย") เงิ น
ประกันความเสี ยหายไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่า
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-

-

-

-

-

เหตุสุดวิสัย

-

-

-

กฎหมายที่ใช้
บังคับ

-

ผูเ้ ช่าต้องวางเงินประกันความเสี ยหายในวันที่เริ่ มต้นสัญญาเช่า เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเช่า และเพื่อเป็ นหลักประกันความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดกับสถานที่เช่าอันเนื่ องมาจาก
ผูเ้ ช่า
ในกรณี ที่มีการปรับขึ้นค่าเช่า ผูเ้ ช่าตกลงที่จะมอบเงินประกันความเสี ยหายเพิ่มเติมให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
เพื่อให้เงินประกันความเสี ยหายเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเท่ากับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นมาสาหรับระยะเวลาสิ บ
สอง (12) เดือน ภายในสิ บห้า (15) วันนับจากวันที่มีการปรับขึ้นค่าเช่า
เงินประกันความเสี ยหายนี้ ตอ้ งคืนให้แก่ผูเ้ ช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในกาหนดสี่ สิบห้า (45) วัน
หลังจากที่สัญญาเช่ าครบกาหนดหรื อสิ้ นสุ ดลง ภายหลังจากที่ได้หักค่าชดเชยความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากผูเ้ ช่าแล้ว
ผูใ้ ห้เช่าจะริ บเงินประกันความเสี ยหาย เมื่อผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญา
เช่า โดยผูใ้ ห้เช่าจะส่งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผเู ้ ช่าพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า
สิ บห้า (15) วันก่อนทาการริ บเงินประกันความเสี ยหาย
หลังจากที่ผใู ้ ห้เช่าริ บเงินประกันความเสี ยหายแล้ว ผูเ้ ช่าจะวางเงินประกันความเสี ยหายเพิ่มเติม
ภายในสิ บห้า (15) วันนับจากวันที่ริบเงินประกันความเสี ยหายและแจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบแล้ว
ในกรณี ที่เงิ นประกันความเสี ยหายไม่เพียงพอที่จะชดใช้ความเสี ยหายให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า ผูเ้ ช่ าจะ
รับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในกาหนด 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อบอก
กล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ตอ้ งรับผิดในกรณี ที่ตนไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
"เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง ซึ่ งไม่สามารถ
ป้องกันได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว รวมถึงการตรากฎหมายหรื อ
การดาเนินการใด ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้สัญญาเช่า ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั
อุทกภัย แผ่นดินไหว อุบตั ิเหตุ สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิ ดงานงดจ้าง การก่อการ
ร้าย และเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบในทานองเดียวกัน
สาหรับธุรกรรมการชาระเงินหรื อธุรกรรมอื่นใดที่ตอ้ งดาเนินการกับธนาคารพาณิ ชย์ คาว่า เหตุ
สุ ดวิสัย ให้หมายความรวมถึ ง เหตุการณ์ ที่ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยปิ ดทาการหรื อไม่
สามารถดาเนินกิจการได้
หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่ าเนื่ องจากเหตุ
สุ ดวิสัย หรื อเหตุสุดวิสัยที่ทาให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาเช่า
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะทบทวนข้อกาหนดของสัญญาเช่าโดยสุ จริ ต
กฎหมายไทย / ศาลไทย
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2) สรุปสาระสาคัญของสั ญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่ าแสนสิ ริ (“สั ญญาแก้ไขสัญญาเช่ า”)
วันที่มีผลใช้ บังคับ

แก้ไขข้ อ 3.1 (ก)

วันที่ธุรกรรมตามสัญญาการขายและโอนสิ ทธิ รายได้ระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
สาเร็ จ (Closing Date) โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบกาหนดวันที่มีผลใช้บงั คับดังกล่าวเป็ น
หนังสื อล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
แก้ไขการจ่ายชาระค่าเช่า โดยให้ผเู ้ ช่าชาระค่าเช่าในงวดที่กาลังจะถึงกาหนดชาระเมื่อผูเ้ ช่า
ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน และงวดต่อ ๆ ไป ด้วยวิธีการโอน
เงินผ่านธนาคารเข้า 3 (สาม) บัญชีดงั ต่อไปนี้
บัญชีเงินฝากธนาคารของสิ ริพฒั น์ โฟร์
เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิจการ
ของสิ ริพฒั น์ โฟร์
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูอ้ อกโทเคน
เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิจการ
ดิจิทลั
ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูอ้ อกโทเคน
เพื่อจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่
ดิจิทลั ซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนซึ่งกระแส ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
รายรับจะถูกจัดการและควบคุมโดยผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)

แก้ไขกาหนดระยะเวลาการติดตั้งป้าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จาเป็ นใน
การขายทรั พย์สินที่ เช่ า โดยแก้ไขจาก เมื่ อครบรอบเก้า (9) ปี ของระยะเวลาการเช่ า เป็ น
ครบรอบสี่ (4) ปี ของระยะเวลาการเช่า
แก้ไขข้ อ 4.11 (ก) แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และ/หรื อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการ
เรี ยกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน หรื ออสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต จากเดิมที่ผูใ้ ห้เช่าจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจานวน แก้ไขเพิ่มเติมเป็ นเพียงจะ
รับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทน
เพิม่ เติมข้ อ 4.12 (ค) ให้ผเู ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบและรับภาระในการชาระค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภคต่าง ๆ สาหรับและ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ตามสัญญาเช่า
ทั้งหมด
การประกันภัยของผูใ้ ห้เช่า เพิ่มเติมโดยระบุให้ชดั เจนว่าตลอดอายุของสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าต้อง
แก้ไขข้ อ 5
จัดทาประกันภัยให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า
แก้ไขข้ อ 4.9 (จ)
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