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5.1. สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (“บริษัท”) ตกลงทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2540 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาเลขที่ 44/1-1S-3454-4 (เปนฉบับเพิ่มเติมและแกไขรวมสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทําเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2540)
1) อายุของสัญญา
สัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุสัญญานับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา เปนระยะเวลา 25 ป
2) การแกไขสัญญาและการแกไขสัญญาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
2.1) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไมใชการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอันมีผลทําใหคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง คูสัญญาฝายที่จะไดรับความเสียหายมีสิทธิทําหนังสือแจงอีกฝายหนึ่งใหมีการตกลงเงื่อนไขขอสัญญากัน โดยตองประชุมกัน
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับแจง หากไมสามารถตกลงแกไขสัญญาได ใหสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชตอไป
2.2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ทําใหบริษัทตองแกไขปรับปรุงโรงไฟฟาหรือปรับปรุงอยางอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการผลิต
ไฟฟาหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟาซึ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงตอคาใชจายหรือรายไดของบริษัท ใหบริษัทเสนอรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับ
การแกไขปรับปรุงนั้น ตามแตที่ กฟผ. จะรองขอตามสมควร แลวให กฟผ. รวบรวมผลกระทบของบริษัทในดานตางๆ นําเสนอใหสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพิจารณา
3) เหตุผิดสัญญา
การเกิดของเหตุการณใดๆ ดังตอไปนี้ถือวาเปนเหตุผิดสัญญา
3.1) กรณีผิดนัดชําระเงิน หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมชําระเงิน (สําหรับจํานวนเงินที่ไมมีขอโตแยง) ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.2) บริษัทไมสามารถจําหนายไฟฟาให กฟผ. เวนแตเปนกรณีที่บริษัทมีขออางตามสัญญาเกี่ยวกับการจายไฟฟาหรือเปนเพราะ
ความผิดของ กฟผ. เปนเวลามากกวา 15 วันติดตอกัน
3.3) บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญได
3.4) บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสําคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กพึงตองปฏิบัติ (SPP Grid
Code)
ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกลาวขางตน ใหอีกฝายหนึ่งทําหนังสือแจงใหฝายนั้นดําเนินการแกไข
หากเปนกรณีผิดนัดชําระเงิน
คูสัญญาไมแกไขภายใน 15 วัน หากเปนกรณีผิดสัญญาขอ 3.2-3.4 คูสัญญาไมแกไขภายในเวลา 90 วัน หลังจากไดรับหนังสือแจงดังกลาว
แลว ใหอีกฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
ในกรณีที่ไมมีการเริ่มตนซื้อขายไฟฟาภายในระยะเวลา 12 เดือน เวนแตเปนเพราะความผิดของ กฟผ. หรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายกาซ ใหถือวาสัญญาสิ้นสุดลง
4) การเชื่อมโยงระบบไฟฟา
บริษัทตองรับผิดชอบในการออกแบบ กอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษา และครอบครองอุปกรณสําหรับเชื่อมโยงระบบไฟฟาดานบริษัท รวมทั้ง
ยังตองรับภาระคาใชจายในการตอเชื่อมระบบไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัท
กฟผ. มีสิทธิใหบริษัทเพิ่มเติมอุปกรณระบบปองกันไฟฟาสําหรับการเชื่อมโยงจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัท โดย
บริษัทจะตองรับภาระคาใชจายทั้งหมด
5) การซื้อขายไฟฟา
บริษัทตกลงขายและ กฟผ. ตกลงซื้อ
1) พลังไฟฟาในปริมาณ 90 เมกะวัตต ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต โดยมีคุณภาพตามที่กําหนดไวใน SPP Grid Code ณ จุดที่รับซื้อ
ไฟฟาที่สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาคบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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2) ตั้งแตปที่สองจนถึงปสุดทายของสัญญา กฟผ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟาในปริมาณไมต่ํากวารอยละ 80 ของปริมาณพลังไฟฟาตาม
สัญญาที่คูณกับจํานวนชั่วโมงในรอบป แลวหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทไมสามารถจายให กฟผ. ไดตามที่ กฟผ. สั่งการ
ตามปริมาณและระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือ บริษัทหยุดการผลิตและจําหนายให กฟผ. และ/หรือ บริษัทเปนผูขอลดการจําหนาย
ให กฟผ. และ/หรือ กฟผ. ไมสามารถรับซื้อไฟฟาไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
อนึ่งหาก กฟผ. รับซื้อไฟฟาไมครบในปใด กฟผ. จะชําระคาพลังงานไฟฟาสวนที่ขาดตามอัตราคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยสําหรับปนั้น และ
กฟผ. มีสิทธิขอใหบริษัทจายไฟฟานั้นใหภายในปใดปหนึ่งของระยะเวลาสองปถัดไปและจะตองเปนปที่ กฟผ. ซื้อไฟฟาครบตามปริมาณขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดไวในสัญญานี้แลว
6) การปฏิบัติการผลิตไฟฟาตาม SPP Grid Code
บริษัทตองปฏิบัติการผลิตไฟฟาและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัท ตามแนวทางปฏิบัติการโรงไฟฟาที่ดีตามที่กําหนดใน SPP Grid
Code
7) การควบคุมและปฏิบัติการโรงไฟฟา
7.1) บริษัทจะตองแจงแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟาและแผนการผลิต บํารุงรักษาระยะ 3 ปถัดไปให กฟผ. ทราบลวงหนากอน
วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาไมนอยกวา 30 วัน และ กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาใหบริษัททราบภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับแจง สวนแผน
สําหรับปถัดไปใหแจง กฟผ. ทราบกอนวันที่ 1 กรกฎาคมของแตละป โดยที่ กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาใหบริษัททราบกอนวันที่ 15 สิงหาคม
ของแตละป
7.2) บริษัทตองขายไฟฟาใหแก กฟผ. และ กฟผ. จะตองรับซื้อไฟฟาที่บริษัทขาย โดยมีจํานวนชั่วโมงที่ขาย รวมทั้งป (โดยใชปปฏิทิน) ไม
นอยกวา 7,008 ชั่วโมง ยกเวนปแรกและปสุดทายของสัญญา
7.3) บริษัทตองจําหนายไฟฟาให กฟผ. โดยมี Monthly Capacity Factor ไมต่ํากวา 0.51 ยกเวนในกรณีที่บริษัทยินยอมตรวจซอม
บํารุงรักษาโรงไฟฟาตามแผนที่ กฟผ. กําหนด หรือบริษัทไดแจงให กฟผ. ทราบลวงหนาตามที่กําหนดใน SPP Grid Code หรือเหตุสุดวิสัย แต
ไมเกิน 1.0 ยกเวนในกรณีที่ กฟผ. รองขอ
7.4) บริษัทจะผลิต และ กฟผ. จะซื้อพลังไฟฟาตามสัญญาครบทั้งรอยละ 100 ตลอดเวลาหรือมากกวาปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาใน
กรณีที่ กฟผ. รองขอ ยกเวนในชวงที่ระบบไฟฟาของ กฟผ. ไมสามารถรับไฟฟาได หรือในชวงที่ระบบไฟฟาของ กฟผ. มีความตองการต่ํา หรือ
มีเหตุสุดวิสัย ซึ่ง กฟผ. สามารถใหบริษัทลดการจายพลังไฟฟาลงตามปริมาณและระยะเวลาที่ กฟผ. ไดจัดสงแผนลวงหนาสงใหบริษัท ให
เหลือไมต่ํากวารอยละ 65 ของพลังไฟฟาตามสัญญา เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟาโดยรวม และมีตัวประกอบพลังไฟฟา (Power
Factor) อยูในระหวาง 0.85 lagging และ 0.85 leading
7.5) บริษัทตองใชพลังงานอยางตอเนื่อง
โดยการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากการผลิตไฟฟาไปใชในกระบวนการอุณหภาพ
(Thermal Process) ซึ่งรวมเรียกวา Topping Cycle หรือในทางตรงขาม โดยการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากกระบวนการอุณหภาพไปใช
ในกระบวนการผลิตไฟฟา ซึ่งรวมเรียกวา Bottoming Cycle โดยมีสัดสวนของพลังงานความรอนที่จะนําไปใชในกระบวนการอุณหภาพ
นอกจากการผลิตไฟฟาตอการผลิตทั้งหมดไมต่ํากวารอยละ 10 โดยเฉลี่ยในแตละป
กฟผ. จะผอนผันลักษณะกระบวนการผลิตดังกลาวขางตนใหบริษัทตามระยะเวลาดังนี้
(1) ใหบริษัทจําหนายไฟฟาดวยระบบ Open Cycle ไดเปนเวลา 1 ปนับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
(2) ใหบริษัทจําหนายไฟฟาดวยระบบ Cogeneration โดยมีสัดสวนของพลังงานความรอนที่บริษัทนําไปใชในกระบวนการอุณห
ภาพต่ํากวารอยละ 10 โดยเฉลี่ยในแตละปไดเปนเวลา 3 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
8) การหยุดเพื่อตรวจ ซอม บํารุงรักษาโรงไฟฟา
ในกรณีหยุดเพื่อตรวจ ซอม บํารุงรักษาโรงไฟฟา บริษัทตองแจงกําหนดการหยุดให กฟผ. ทราบลวงหนา ตามที่กําหนดใน SPP Grid
Code ทั้งนี้ ในรอบ 12 เดือนของปปฏิทิน บริษัทจะตองหยุดโรงไฟฟารวมกันไมเกิน 840 ชั่วโมง (35 วัน) หรือ 1,080 ชั่วโมง (45 วัน) ในกรณีที่
ทําการซอมใหญตามแผนที่บริษัทแจงไวลวงหนา
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9) การเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา
9.1) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายไฟฟาตามปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดไวในสัญญา บริษัทจะตองแกไขภายในเวลาไมเกิน 18
เดือน หากบริษัทไมสามารถแกไขได กฟผ. จะกําหนดปริมาณพลังไฟฟาใหมตามปริมาณพลังไฟฟาที่จายไดจริงในเวลานั้น แตถาบริษัท
ตองการลดปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดไวในสัญญาลงเพราะบริษัทไดนําไฟฟาไปจําหนายใหกับบุคคลที่สามหรือใชเองเพิ่มขึ้น บริษัทจะตอง
จายเงินคาพลังไฟฟาในสวนของปริมาณที่ลดลงคืนให กฟผ. เทากับเงินคาพลังไฟฟาที่บริษทั ไดรับไปแลวนับแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา หักดวย
เงินคาพลังไฟฟาทีบ่ ริษัทควรจะไดรับ พรอมกับดอกเบี้ย โดยเริ่มคิดตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเงินคาพลังไฟฟาสวนทีต่ องจายคืน ในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 ของเดือนที่เรียกเก็บเงินดังกลาว
9.2) ในกรณีที่บริษัทจําหนายไฟฟาให กฟผ. เปนระยะเวลามากกวาครึ่งหนึ่งของอายุสัญญา และปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาลดลง
ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีที่ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาลดลงอันมิใชสาเหตุมาจากบริษัทนําไปจําหนายใหบุคคลที่สามหรือใชเองเพิ่มขึ้น
บริษัทสามารถขอลดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาลงได แตตองไมเกินรอยละ 5
(2) ในกรณีที่ปริมาณพลังไฟฟาลดลงเกินกวารอยละ 5 เพราะบริษัทนําไปจําหนายใหบุคคลที่สามหรือใชเองเพิ่มขึ้น บริษัทจะตอง
คืนเงินคาพลังไฟฟาสวนที่ลดลงเกินกวารอยละ 5 หรือสวนที่บริษัทนําไปจําหนายใหบุคคลที่สามหรือใชเองเพิ่มขึ้นแลวแตกรณี ให กฟผ. พรอม
กับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 ของเดือนที่เรียกเก็บ
เงินดังกลาว
10) ความเสียหายของระบบไฟฟา
บริษัทและ กฟผ. ตองติดตั้งอุปกรณปองกันความเสียหายของระบบไฟฟาตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาของ กฟผ. หาก
มีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพรองทางดานอุปกรณระบบไฟฟาจากฝายใด ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหาย
ของอุปกรณไฟฟาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนความเสียหายอันเปนผลโดยตรงจากความบกพรองนั้น โดยไมรวมความเสียหาย
ตอเนื่อง
11) หลักค้ําประกันการยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุสัญญา
กอนวันเริ่มตนสัญญา บริษัทจะตองยื่นหลักค้ําประกันการยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุสัญญาเปนจํานวนเงิน 163,080,000 บาท
โดย กฟผ. จะคืนหลักค้ําประกันใหแกบริษัทเมื่อบริษัทผลิตและจําหนายไฟฟาให กฟผ. ครบอายุสัญญา หรือเมื่อ กฟผ. ไดเรียกเงินคาพลัง
ไฟฟาคืนจากบริษัทครบถวน ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกกอนครบอายุสัญญา
ในกรณีที่บริษัทยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. ไมไดเปนฝายผิดสัญญา หรือ กฟผ. ยกเลิกสัญญาเพราะเหตุที่
บริษัทปฏิบัติผิดสัญญา กฟผ. จะเรียกเงินคาพลังไฟฟาคืนจากบริษัทเทากับเงินคาพลังไฟฟาที่บริษัทไดรับไปแลวนับแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
หักดวยเงินคาพลังไฟฟาที่บริษัทควรจะไดรับ โดยที่บริษัทจะตองจายคืนพรอมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือน ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศ ณ วันที่สัญญายกเลิก รวมคาปรับ คือ ในกรณีที่ยกเลิกสัญญาภายใน 5 ป ใหปรับเพิ่มอีกรอยละ
10 ในกรณีที่ยกเลิกสัญญาภายหลัง 5 ป ใหปรับเพิ่มอีกรอยละ 5
ในกรณีที่บริษัทยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดเพราะเหตุที่ กฟผ. ผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลักค้ําประกันใหแกบริษัท และใหบริษัทมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายตามกฎหมายได
12) คาพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟา
12.1) การคํานวณปริมาณพลังไฟฟาจริงทีบ่ ริษัทจายให กฟผ. ในรอบเดือนจะคํานวณดังนี้
ปริมาณพลังไฟฟาจริง = 3.0Ep + 10.5Epp
13.5Tp 13.5Tpp
โดยที่ Ep =

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่จายจริงทุก 15 นาทีในชวง Peak Load ในเดือนนั้นๆ ยกเวนกรณีที่ปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่จายจริงนั้นสูงกวาพลังไฟฟาตามสัญญา บวกรอยละ 2 ใหใชปริมาณพลังงานไฟฟาเฉพาะสวนที่เทียบเทากับ
พลังไฟฟาตามสัญญามาคํานวณแทน แลวหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาตามขอ 12.2 และขอ 12.3
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Epp = ปริมาณพลังงานไฟฟาที่จายจริงทุก 15 นาทีในชวง Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ ยกเวนกรณีที่ปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่จายจริงนั้นสูงกวาปริมาณไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละ 2 ใหใชปริมาณพลังงานไฟฟาเฉพาะสวน
ที่เทียบเทากับพลังไฟฟาตามสัญญามาคํานวณแทน แลวหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาตามขอ 12.2 และขอ 12.3
Tp = จํานวนชั่วโมงในชวง Peak Load ในเดือนนั้นๆ หักดวยจํานวนชั่วโมงตามขอ 12.2 และขอ 12.3
Tpp = จํานวนชั่วโมงในชวง Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ หักดวยจํานวนชั่วโมงตามขอ 12.2 และ ขอ 12.3
หมายเหตุ ชวงเวลาในรอบวันจะแบงดังนี้
Peak Load
ชวงเวลา 18.30 – 21.30 น.
Partial Peak Load ชวงเวลา 08.00 – 18.30 น.
Off Peak Load
ชวงเวลา 21.30 – 08.00 น.

12.2) ในกรณีที่ กฟผ. ไมไดรับซื้อไฟฟาใหเต็มปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาในชวง Peak Load หรือ Partial Peak Load ใหนําจํานวน
ชั่วโมงและปริมาณพลังงานไฟฟาของชวงเวลา Peak Load และ Partial Peak Load ที่ กฟผ. รับซื้อไมไดนั้น มาหักออกจากจํานวนชั่วโมงและ
ปริมาณพลังงานไฟฟาของชวง Peak Load และ Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ ตามลําดับกอน แลวจึงนําจํานวนชั่วโมงและปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่เหลือมาคํานวณหาปริมาณพลังไฟฟาจริง โดยกรณีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากหนวยงานรัฐบาล กฟผ. ยินยอมใหคํานวณตามวิธี
ขางตนไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน
12.3) กรณีที่บริษัทหยุดการจําหนายไฟฟาเนื่องมาจาก กฟผ. ตัดการเชื่อมโยงหรือเนื่องจากบริษัทตรวจซอมและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
หรือกรณีระบบไฟฟาเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่กําหนดใน SPP Grid Code เวนแตเมื่อการตัดการเชื่อมโยงนั้นเปนความผิดของบริษัท ใหนําจํานวน
ชั่วโมงและปริมาณพลังงานไฟฟาของชวงเวลา Peak Load และ Partial Peak Load ที่บริษัทหยุดการจําหนายมาหักออกจากจํานวนชั่วโมง
และปริมาณพลังงานไฟฟาของชวง Peak Load และ Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ ตามลําดับกอน แลวจึงนําจํานวนชั่วโมงและปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่เหลือมาคํานวณหาปริมาณพลังไฟฟาจริง โดยจะหักจํานวนชั่วโมงการหยุดเทาที่เปนจริงแตไมเกินกวาที่บริษัทแจงตามขอ 8
12.4) การคํานวณปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินในรอบเดือนใหคํานวณดังนี้
(1) ในกรณีที่บริษัทสามารถจายปริมาณพลังไฟฟาจริงเทากับปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินจะ
เทากับปริมาณพลังไฟฟาจริง
(2) ในกรณีที่ปริมาณพลังไฟฟาจริงต่ํากวาปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินจะเทากับปริมาณพลัง
ไฟฟาจริงหักดวยรอยละ 20 ของผลตางระหวางปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญากับปริมาณพลังไฟฟาจริง
(3) ในกรณีที่ปริมาณพลังไฟฟาจริงมากกวาปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินจะเทากับปริมาณพลัง
ไฟฟาตามสัญญา เวนแตกรณีที่ กฟผ. รองขอ ปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินจะเทากับปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา บวกดวย 3 เทาของปริมาณ
พลังไฟฟาที่ กฟผ. รองขอเกินกวาปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา คูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาที่ กฟผ. รองขอตอจํานวนชั่วโมงในเดือนนั้นๆ
(4) กรณีที่ปริมาณพลังงานไฟฟาและจํานวนชั่วโมงที่นํามาหักออกตามขอ 12.2 และ/หรือขอ 12.3 มีผลทําใหจํานวนชั่วโมง
และปริมาณพลังงานไฟฟาที่จะนํามาคํานวณปริมาณพลังไฟฟาจริงในเดือนนัน้ มีคาเทากับศูนย กฟผ. จะชําระเงินคาพลังไฟฟาในเดือนนั้น
ใหกับบริษัท ตามปริมาณพลังไฟฟาคิดเงินเฉลี่ยยอนหลัง 6 เดือน
12.5) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายไฟฟาโดยมี Monthly Capacity Factor ไมต่ํากวา 0.51 แตไมเกิน 1.0 กฟผ. จะจายคาพลัง
ไฟฟาในเดือนนั้นๆ ใหบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของอัตราคาพลังไฟฟา
12.6) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาลดลงตามที่ กฟผ. กําหนดในชวงเวลา Off Peak กฟผ. จะจายคา
พลังงานไฟฟาสําหรับปริมาณพลังไฟฟาในสวนที่บริษัทผลิตเกินในอัตรารอยละ 50 ของอัตราคาพลังงานไฟฟา
12.7) เมื่อครบรอบแตละป หากบริษัทมีจํานวนชั่วโมงสะสมทีจ่ ําหนายไฟฟาให กฟผ. โดยคิดจากจํานวนเต็มในปนั้นๆ หักดวยจํานวน
ชั่วโมงที่บริษัทหยุดการจําหนายไฟฟาเพื่อตรวจซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟา และจํานวนชั่วโมงที่บริษัทหยุดการจําหนายไฟฟาให กฟผ. เพราะเหตุ
ใดๆ ที่ไมไดแจงลวงหนา ยกเวนกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และชั่วโมงหยุดจําหนายให กฟผ. สาเหตุจากความเสียหายที่บริษัทกอให กฟผ. ต่ํากวา
7,008 ชั่วโมง กฟผ. จะเรียกเงินคาพลังไฟฟาที่ กฟผ. ไดชําระใหแกบริษัทในรอบปนั้นๆ คืนในอัตรารอยละ 0.0625 ตอชั่วโมง ตามชั่วโมงที่
บริษัทจําหนายไฟฟาไมครบ ยกเวนปแรกและปสุดทายของสัญญา
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12.8) เมื่อครบรอบแตละป หากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องสัดสวนของพลังงานความรอนที่จะนําไปใชในกระบวนการ
ผลิตอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาตอการผลิตพลังงานทั้งหมด กฟผ. จะเรียกเงินคาพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ไดชําระใหแกบริษัทในรอบป
นั้นๆ คืน ในอัตรารอยละเทากับผลตางของสัดสวนพลังงานความรอนที่กําหนด (รอยละ 10) กับที่บริษัททําไดจริง
13) อัตราคาไฟฟา
13.1) คาพลังไฟฟา เทากับ 302 บาท/กิโลวัตต/เดือน
13.2) คาพลังงานไฟฟา เทากับ 0.85 บาท ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง
13.3) สูตรปรับอัตราคาพลังไฟฟา
อัตราคาพลังไฟฟาของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ฐาน ตามสูตรดังนี้
CPtGAS
=
CP0GAS x [0.80 x FX + 0.20] บาท/กิโลวัตต/เดือน
27
CPtGAS =
อัตราคาพลังไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต/เดือน)
GAS
CP0
=
อัตราคาพลังไฟฟาตามขอ 13.1 (บาท/กิโลวัตต/เดือน)
FX
=
อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ถัวเฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขายทางโทรเลข
ณ วันทําการสุดทายของเดือน t ที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขายกับลูกคา ซึ่งประกาศโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา)
13.4) สูตรปรับอัตราคาพลังงานไฟฟา
อัตราคาพลังงานไฟฟาของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคากาซธรรมชาติที่บริษัทซื้อเปลี่ยนแปลงจากราคาฐาน (ราคาเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2538) ตามสูตรดังนี้
EStGAS
=
1 (Pt - P0) x Heat Rate บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
106
โดย

โดย

คาตัวประกอบการปรับอัตราคาพลังงานไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)
EStGAS =
=
ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกบริษัทในเดือน t (บาท/ลานบีทียู)
Pt
P0
=
ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกบริษัทในเดือนสิงหาคม 2538 ที่ใชเปนฐาน
ในการคํานวณ มีคาเทากับ 77.0812 บาท/ลานบีทียู
Heat Rate =
คาความสิ้นเปลืองในการใชเชื้อเพลิงเฉลี่ยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา มีคาเทากับ
8,600 บีทียู/กิโลวัตต-ชั่วโมง

13.5) อัตราคาไฟฟาดังกลาวขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
14) การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
14.1) บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาให กฟผ. เดือนละครั้ง และ กฟผ. จะตองชําระเงินใหบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ.
ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
14.2) กรณีที่บริษัทยื่นใบเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากคาไฟฟาประจําเดือนให กฟผ. หรือ กฟผ. ยื่นใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทแลวแตกรณี
ใหฝายที่ถูกเรียกเก็บเงินชําระเงินใหแกอีกฝายหนึ่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น
14.3) ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา คูสัญญาฝายที่ผิดนัดจะตองจายดอกเบี้ยในสวนเงินที่คางชําระ
เปนรายวันในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของเงินกูเบิกเกินบัญชีซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 2 นับตั้งแต
วันที่ผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะตองไมเกินรอยละ 15 ตอป
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14.4) หาก กฟผ. ผิดนัดไมชําระเงินใดๆ ที่ถึงกําหนดชําระใหแกบริษัทตามสัญญา และยังไมมีการแกไขขอผิดนัดภายใน 15 วัน
หลังจากวันที่บริษัทไดมีการสงหนังสือบอกกลาวการผิดนัดไปยัง กฟผ. บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาไดโดยการบอกกลาวเปนหนังสือ
15) การโอนสิทธิและ/หรือหนาที่
สัญญาหามคูสัญญาโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ยกเวนในกรณีดังกลาวตอไปนี้
15.1) การโอนสิทธิและหนาที่ของ กฟผ. ตามสัญญาใหแกบริษทั ในเครือซึ่ง กฟผ. เปนผูถือหุนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด และ
ผูรับโอนจะตองมีความสามารถตางๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาเชนเดียวกับ กฟผ.
15.2) การโอนสิทธิและหนาที่ของบริษัทตามสัญญาใหแกผูใหสินเชื่อทางการเงินเพื่อใหลงทุนตามสัญญานี้ หรือบุคคลที่ผูใหสินเชื่อทาง
การเงินแตงตั้งเพื่อเปนหลักประกันการใหสินเชื่อ โดยการแตงตั้งบุคคลเพื่อเขามาปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแทนบริษัทจะตองไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจาก กฟผ.
16) กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้
สามารถตกลงได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด
17) กรรมสิทธิ์และการเสี่ยงภัย
กรรมสิทธิ์และการเสี่ยงภัยในไฟฟาตั้งแตจุดเชื่อมโยงถึงโรงไฟฟาของบริษัทเปนของบริษัท
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5.2. สัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (“บริษัท”) ทําสัญญาขาย และ บริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“SPI”) ทําสัญญาซื้อ
ไฟฟา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540
1) อายุของสัญญา
สัญญาซื้อขายไฟฟามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา และใหมอี ายุสัญญาหลักนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาเปนระยะเวลา
15 ป โดยบริษัทจะกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาให SPI ทราบ และหลังจากหมดอายุสัญญาหลัก สามารถตออายุสัญญาไดอีก 25 ป โดย
ในชวงตออายุสัญญา ระหวางปที่ 26-40 ฝายใดฝายหนึ่งสามารถแจงยกเลิกสัญญาไดเมื่อสิ้นสุดปสัญญานั้นๆ
2) การจําหนายไฟฟาให SPI
2.1) บริษัทตกลงขายและ SPI ตกลงซื้อไฟฟาจากบริษัทเพื่อนําไปจําหนายตอใหผูใชไฟฟาซึ่งเปนบริษัทที่ตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ SPI ตกลงแตงตั้งใหบริษัทเปนผูจําหนายและจัดการดานการตลาดเพียงผูเดียว โดยบริษัทจะทําการ
จายไฟฟาใหแกลูกคาของ SPI โดยตรง
2.2) ปริมาณพลังไฟฟารวม (Total Demand) ที่บริษัทตกลงจะจายให SPI ในขณะใดขณะหนึง่ จะไมเกินปริมาณกําลังการผลิตรวมตาม
สัญญา (Total Contract Capacity) ซึ่งเทากับ 32,000 กิโลวัตต และปริมาณพลังงานไฟฟารวมตอป (Total Annual Energy) ที่บริษัทตกลง
จายให SPI ในปใดปหนึ่งจะไมเกินปริมาณพลังงานไฟฟารวมสูงสุด (Maximum Total Annual Energy) ซึ่งเทากับ 159,551 เมกะวัตต-ชั่วโมง
สําหรับปที่มี 365 วัน และ 159,988 เมกะวัตต-ชั่วโมง สําหรับปที่มี 366 วัน
2.3) บริษัทใหบริการธุรการเรียกเก็บเงินจากผูใชไฟฟาแก SPI ทั้งนี้ใบเรียกเก็บคาไฟฟาแยกเปน 2 สวน คือ คาพลังไฟฟา และคา
พลังงานไฟฟา โดยอัตราคาพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟาที่เรียกเก็บจากลูกคาของ SPI แตละราย จะตองไมต่ํากวาอัตราที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) คิดจากลูกคาประเภทเดียวกัน คูณดวยอัตราสวนลดที่กําหนด (User Demand and Energy Discount Factors)
2.4) บริษัทจะเรียกเก็บเงินคาไฟฟาภายในวันที่ 10 ของแตละเดือน และ SPI จะจายคาไฟฟาภายในวันสุดทายของแตละเดือน
2.5) คาไฟฟาที่บริษัทคิดกับ SPI จะประกอบดวย 2 สวนคือ คาพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟา
2.5.1 คาพลังไฟฟาเทากับยอดรวมเงินคาพลังไฟฟาที่ SPI เรียกเก็บจากลูกคาผูใชไฟฟาทั้งหมด
2.5.2 คาพลังงานไฟฟาเทากับคาพลังงานไฟฟาที่ SPI เรียกเก็บจากผูใชไฟฟาทั้งหมด หักดวยอัตราสวนลด
2.6) บริษัทจะตองดําเนินการใหมีสัญญาจัดหาไฟฟาสํารอง (Backup Power Supply Agreement) และในกรณีที่โรงไฟฟาของบริษัทไม
สามารถจายไฟใหแก SPI ได เปนระยะเวลาเกินกวา 2 ชั่วโมง บริษัทจะตองจัดสงไฟฟาสํารองใหแกลูกคาของ SPI
2.7) บริษัทจะตองจัดใหมีเครื่องผลิตไฟฟาสํารอง (Spare Step-down Transformer) ในประเทศไทยเพื่อไวใชในกรณีที่เครื่องผลิตไฟฟา
ของบริษัทเสีย
3. การจายเงินคาไฟฟา
3.1) ภายในวันที่ 25 มกราคมของทุกป บริษัทจะตองแจงอัตราเฉลี่ยและอัตราฐานของคาพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟาของ กฟภ. ของ
ในปที่ผานมาให SPI ทราบ เพื่อใชในคํานวณยอดเงินคาไฟฟาที่ SPI รับประกันจายในแตละปตามสูตรที่กําหนด โดยที่มีการกําหนดใหปริมาณ
พลังไฟฟาขั้นต่ํารายปเฉลี่ย ( Minimum Total Annual Average Demand) เทากับ 25,600 กิโลวัตต และปริมาณพลังงานไฟฟาขั้นต่ํารายป
(Minimum Total Annual Energy) ที่ SPI รับประกันซื้อ เทากับ 110,992 เมกะวัตต สําหรับปที่มี 365 วัน และเทากับ 111,296 เมกะวัตต
สําหรับปที่มี 366 วัน
3.2) ถาจํานวนเงินรวมที่ SPI จายใหแกบริษัทในปสัญญาใดๆ (Total Annual Payment) นอยกวาจํานวนเงินที่รับประกันไว
(Guarantee Payment) SPI จะตองจายสวนตางระหวางจํานวนที่รับประกันจายกับจํานวนเงินรวมที่จายในปนั้นๆ ใหแกบริษัท ภายใน 45 วัน
นับจากวันสุดทายของปสัญญา
3.3) ถาจํานวนเงินรวมที่ SPI จายใหแกบริษัทในปสัญญาใดๆ มากกวาจํานวนที่รับประกันไว และมียอดเงินรับประกันจายคางจาย
(Accrued Guarantee Payment) มากกวาศูนย บริษัทจะตองจายเงินคืนใหแก SPI เปนจํานวนเทากับจํานวนที่นอยกวา ระหวางยอดเงิน
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รับประกันจายคางจายและยอดเงินสวนที่จายเกินกวาจํานวนที่รับประกันจาย (Recapture Payment) ภายใน 45 วันนับจากวันสุดทายของป
สัญญา
4) การยกเลิกสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งสามารถขอยกเลิกสัญญากอนหมดอายุสัญญาหลักหรืออายุสัญญาเพิ่มเติม ในกรณีตอไปนี้
4.1) บริษัทสามารถแจงยกเลิกสัญญาได ถา SPI เขาสูกระบวนการฟองลมละลายหรือถูกศาลตัดสินใหลมละลาย
4.2) บริษัทสามารถแจงยกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ SPI กระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกระบบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา ระบบสงและระบบเชื่อมตอ และความปลอดภัยของบุคคลที่อยูภายในหรือบริเวณดังกลาว หรือในกรณีที่ SPI ทํา
การปรับมาตรวัดไฟฟา ระบบสง หรือระบบเชื่อมตอใหอยูในสภาพที่ไมถูกตอง
4.3) บริษัทไมสามารถจายไฟฟาใหกับบริษัทตางๆ ไดเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 1 เดือนในชวงระยะเวลาสัญญาหลัก หรือเปน
ระยะเวลารวมกันมากกวา 60 วันในชวงระยะสัญญาหลักหรือชวงระยะสัญญาสวนขยาย
4.4) บริษัทไมจัดสงแผนการจัดจําหนายไฟฟาใหแก SPI และ/หรือ บริษัทไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวได
ในกรณีที่มียกเลิกสัญญา ใหแตละฝายชําระเงินที่คางชําระอยูใหอีกฝายภายใน 30 วันหลังจากมีการยกเลิกสัญญา
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5.3. สัญญาซื้อขายไอน้ํากับ บริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (“บริษัท”) ทําสัญญาขาย และ บริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“SPI”) ทําสัญญาซื้อ
ไอน้ํา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540
1) อายุของสัญญา
สัญญาซื้อขายไอน้ํามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา และใหมีอายุสัญญาหลักนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไอน้ําเปนระยะเวลา 15
ป โดยบริษัทจะกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไอน้ําให SPI ทราบ และหลังจากหมดอายุสัญญาหลักแลว สามารถตออายุสัญญาไดอีก 25 ป โดย
ในชวงตออายุสัญญา ระหวางปที่ 26-40 ฝายใดฝายหนึ่งสามารถแจงยกเลิกสัญญาไดเมื่อสิ้นสุดปสัญญานั้นๆ
2) การจําหนายไอน้าํ ให SPI
2.1) บริษัทตกลงที่จะขาย และ SPI ตกลงที่จะซื้อไอน้ําจากบริษัทเพื่อนําไปจําหนายตอใหผูใชไอน้ําซึ่งเปนบริษัทที่ตั้งอยูในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ SPI ตกลงแตงตั้งใหบริษัทเปนผูจําหนายและจัดการดานการตลาดเพียงผูเดียว โดย
บริษัทจะทําการจายไอน้ําใหแกลูกคาของ SPI โดยตรง
2.2) ปริมาณความตองการไอน้ํา (Steam Demand) ที่บริษัทตกลงจะจายให SPI ในขณะใดขณะหนึ่งจะไมเกินปริมาณความตองการ
ตามสัญญา (Total Contract Demand) ซึ่งเทากับ 40.5 ตันตอชั่วโมง และปริมาณไอน้ํารวมตอป (Total Annual Quantity of Steam) ที่บริษัท
ตกลงจายให SPI ในปใดปหนึ่งจะไมเกินปริมาณไอน้ํารวมสูงสุด (Maximum Total Annual Quantity) ซึ่งเทากับ 200,831 ตันตอป สําหรับปที่
มี 365 วัน และเทากับ 201,381 ตันตอป สําหรับปที่มี 366 วัน
2.3) บริษัทตกลงจะสงไอน้ําใหลูกคาของ SPI โดยมีแรงดันไมเกิน 12 บาร + รอยละ 0.5 และมีความชื้นไมเกินรอยละ 0.5 รวมทั้งมีสิ่ง
ปนเปอนไมเกิน 17.5 PPM
2.4) บริษัทใหบริการธุรการเรียกเก็บเงินจากผูใชไอน้ําแก SPI ทั้งนี้ใบเรียกเก็บคาไอน้ําแยกเปน 2 สวน คือ คาไอน้ําและคาคอนเดนเสท
(Condensate Price) โดยราคาไอน้ําในแตละเดือนที่จะคิดจากลูกคาของ SPI จะคํานวณจากอัตราฐานของคาไอน้ํา (Base Steam Price) คูณ
กับตัวปรับราคาไอน้ํา (Steam Price Adjustment Factor) สวนราคาคอนเดนเสทที่คิดกับลูกคา SPI กําหนดวาตองไมนอยกวาราคาคอนเดน
เสทที่บริษัทคิดกับ SPI
2.5) รายไดจากการขายไอน้ําที่บริษัทไดจาก SPI จะประกอบดวย 2 สวนคือ คาไอน้ําและคาคอนเดนเสท
2.5.1 คาไอน้ําเทากับยอดรวมของคาไอน้ําที่ SPI เรียกเก็บจากลูกคาผูใชไอน้ําทั้งหมด หักดวยอัตราสวนลด
2.5.2 คาคอนเดนเสทคิดจากปริมาณคอนเดนเสทที่ใชไปในระหวางเดือนคูณดวยราคาคอนเดนเสทที่คิดกับ SPI ในเดือนนั้นๆ
2.6) บริษัทจะเรียกเก็บเงินภายในวันที่ 10 ของแตละเดือน และ SPI จะชําระเงินภายในวันสุดทายของแตละเดือน
2.7) บริษัทจะตองจัดใหมีเครื่องผลิตไอน้ําสํารอง (Auxiliary Boiler) เพื่อไวใชในกรณีที่ไมสามารถผลิตไอน้ําจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ระบบพลังงานความรอนรวมไดในปริมาณเพียงพอกับปริมาณความตองการไอน้ํารวม
3) การจายเงินคาไอน้ํา
3.1) ภายในวันที่ 25 มกราคมของทุกป บริษัทตองกําหนดราคาอางอิงเฉลี่ยของไอน้ํา (Average SPI Reference Steam Price) เพื่อใช
คํานวณยอดเงินคาไอน้ําที่ SPI รับประกันจาย (SPI Guaranteed Amount (Steam)) ในแตละปตามสูตรที่กําหนด โดยกําหนดใหปริมาณไอ
น้ําขั้นต่ํารายป (SPI Minimum Total Annual Quantity) เทากับ 140,582 ตันตอป สําหรับปที่มี 365 วัน หรือเทากับ 140,967 ตันตอป สําหรับ
ปที่มี 366 วัน
3.2) ถาจํานวนเงินรวมที่ SPI จายใหแกบริษัทในปสัญญาใดๆ (Total Annual Steam Payment) นอยกวาจํานวนที่รับประกันไว SPI
จะตองจายสวนตางระหวางจํานวนที่รับประกันซื้อกับจํานวนเงินที่จายในปนั้นๆ ใหแกบริษัท ภายใน 45 วันนับจากวันสุดทายของปสัญญา
3.3) ถาจํานวนเงินรวมที่ SPI จายใหแกบริษัทในปสัญญาใดๆ มากกวาจํานวนที่รับประกันไว และมียอดเงินรับประกันจายคางจาย
(Accrued Guarantee Payment)มากกวาศูนย บริษัทจะตองจายเงินคืนใหแก SPI เปนจํานวนเทากับจํานวนที่นอยกวาระหวางยอดเงิน
รับประกันจายคางจายและยอดเงินสวนที่จายเกินกวาจํานวนเงินที่รับประกันจาย (Recapture Payment) ภายใน 45 วันนับจากวันสุดทายของ
ปสัญญา
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4) การยกเลิกสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งสามารถขอยกเลิกสัญญากอนหมดอายุสัญญาหลัก หรืออายุสัญญาเพิ่มเติม ในกรณีตอไปนี้
4.1) บริษัทสามารถแจงยกเลิกสัญญาได ถา SPI เขาสูกระบวนการฟองลมละลายหรือถูกศาลตัดสินใหลมละลาย
4.2) บริษัทสามารถแจงยกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ SPI กระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกระบบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา ระบบสงไอน้ํา และความปลอดภัยของบุคคลที่อยูภายในหรือบริเวณดังกลาว หรือในกรณีที่ SPI ทําการปรับมาตร
ไอน้ําหรือระบบสงไอน้ําใหอยูในสภาพที่ไมถูกตอง
4.3) บริษัทไมสามารถจําหนายไอน้ําใหกับบริษัทตางๆ ไดเปนเวลาติดตอเกินกวา 1 เดือนในชวงระยะเวลาสัญญาหลัก หรือเปน
ระยะเวลารวมกันมากกวา 60 วันในชวงระยะเวลาสัญญาหลักหรือชวงระยะเวลาสัญญาสวนขยาย
4.4) บริษัทไมจัดสงแผนการจัดจําหนายไอน้ําใหแก SPI และ/หรือ บริษัทไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวได
ในกรณีที่มียกเลิกสัญญา ใหแตละฝายชําระเงินที่คางชําระอยูใหอีกฝายภายใน 30 วันหลังจากมีการยกเลิกสัญญา
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5.4. สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (“บริษัท”) ตกลงทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (“ปตท.”) เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2541 ตามสัญญามาตรฐานปตท. SPP เลขที่ 4/2541
1) อายุของสัญญา
ระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับแบงเปน 2 ชวง ดังนี้
1.1) ระยะเวลาตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 1 ตุลาคม 2541) ไปจนถึงวันที่เริ่มใชกาซเพื่อการคา และ
1.2) ระยะเวลาใชกาซเพื่อการคา คือ ระยะเวลา 21 ป นับตั้งแตวันเริ่มใชกาซเพื่อการคาและคูสัญญาสามารถเจรจาตกลงตออายุสัญญา
ออกไปไดอีก 4 ป โดยใหฝายที่ตองการตออายุสัญญาแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 ปกอนวันครบ
กําหนดอายุสัญญา และใหคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาตอไป ถาตกลงกันไมไดภายใน 6 เดือนนับแต
วันที่มีการบอกกลาวขอตออายุสัญญา ใหสัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดอายุ 21 ป
2) ขั้นตอนการซื้อกาซ
2.1) วันเริ่มตนซื้อกาซจะอยูภายในระยะเวลาระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 2541 ถึง 15 มกราคม 2542
2.2) ระยะทดสอบ หมายถึงชวงเวลาไมเกินกวา 5 เดือน นับจากวันเริ่มซื้อกาซของบริษัท โดยระยะเวลาทดสอบนี้เปนระยะเวลาที่บริษัท
ใชทดสอบการเดินเครื่องจักรของโรงไฟฟา และขอกําหนดวาดวย Take or Pay จะไมใชบังคับในชวงระยะเวลานี้
Take or Pay หมายถึง ปริมาณกาซที่บริษัทมีหนาที่ตองรับกาซหรือมิฉะนั้นจะตองชําระคากาซโดยคํานวณจากปริมาณกาซในแต
ละปที่บริษัทตองซื้อจาก ปตท. ในปริมาณกาซไมต่ํากวาปริมาณรอยละ 85 ของปริมาณกาซที่ซื้อขายสุทธิในแตละปสัญญา (Net Annual
Contract Quantity: NET ACQ) หากบริษัทไมสามารถรับกาซไดครบตามปริมาณรอยละ 85 ของปริมาณดังกลาว บริษัทจะตองชําระเงินคา
กาซเทากับรอยละ 85 ของปริมาณกาซที่ซื้อขายสุทธิในแตละปสัญญาในปนั้นๆ
2.3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบ ใหถือวันถัดไปเปนวันเริ่มใชกาซเพื่อการคา
2.4) การแจงปริมาณกาซที่บริษัทตกลงทําสัญญาวาจะซื้อในแตละวัน (DCQ)
2.4.1 เวนแตจะไดมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ DCQ ตามขอ 2.4.2 และขอ 2.4.4 ปริมาณ DCQ ที่บริษัทตองรับซื้อจะอยูใน
ปริมาณ 18 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
2.4.2 ภายในกําหนดเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบ บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณ DCQ สําหรับใช
ในชวงปแรกไดไมเกินบวกลบรอยละ 15 ของปริมาณ 18 ลานลูกบาศกฟุต และบริษัทจะตองแจงปริมาณ DCQ สําหรับแต
ละปสัญญามาอีก 4 ป พรอมกับแนบกําหนดการบํารุงรักษาและการหยุดเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณเปนระยะเวลา 5
ป ซึ่งบริษัทจะตองแจงปริมาณ DCQ ในทํานองเดียวกันนี้สําหรับปสัญญาตอๆไป ตลอดอายุสัญญา
2.4.3 การปรับลดปริมาณ DCQ ลงตลอดอายุสัญญา จะตองไมทําใหปริมาณ DCQ ที่ผูซื้อตองรับผิดชอบในการรับกาซขั้นต่ําสุด
จาก ปตท. นอยกวาปริมาณกาซที่บริษัทมีความผูกพันตองใชในการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแก กฟผ. ซึ่งเทากับ 15.0
MMSCFD ซึ่งคิดจากคาความรอนที่ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต
2.4.4 บริษัทจะตองแจงปริมาณ DCQ สําหรับปสัญญาถัดไปเปนระยะเวลาอีก 1 ปให ปตท. ทราบอยางนอยลวงหนา 2 เดือน
กอนสิ้นสุดปสัญญานั้นๆ ในกรณีที่บริษัทประสงคจะเปลี่ยนแปลงปริมาณ DCQ ไปจากปริมาณที่บริษัทแจงไวเดิม ปริมาณ
DCQ ที่แจงสําหรับปสัญญาถัดมาดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไดไมเกินบวกลบรอยละ 15 ของปริมาณกาซที่ไดแจงไวกอน
ตามขอ 2.4.2 ในกรณีที่บริษัทขอเพิ่มปริมาณกาซเปนเทากับหรือสูงกวารอยละ 115 ของปริมาณ DCQ ที่แจงไว บริษัท
ตองไดรับความยินยอมจาก ปตท. กอน
2.5) บริษัทสามารถใชกาซไดสูงสุดไมเกินวันละ 20.7 ลานลูกบาศกฟุต สําหรับกําลังการผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิตเทากับ 120
เมกะวัตต ซึ่งคิดจากคาความรอนที่ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต
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3) ปริมาณการซื้อขายกาซ
3.1) นับตั้งแตวันเริ่มใชกาซเพื่อการคา ความสามารถในการสงกาซในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงใดๆ ของ ปตท. จะอยูในปริมาณไม
มากกวารอยละ 115 ของปริมาณ DCQ ที่กําหนด
3.2) ในแตละป บริษัทจะตองซื้อกาซจาก ปตท. ไมต่ํากวารอยละ 85 ของปริมาณกาซที่ซื้อขายสุทธิในแตละปสัญญา (NET ACQ) โดย
คํานวณจากปริมาณ DCQ ตามสัญญาขอ 2.4 หักดวย
(1) ปริมาณกาซที่ ปตท. สงใหไมครบตาม DCQ ที่แจงไว
(2) ปริมาณกาซที่บริษัทไมสามารถรับไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
(3) ปริมาณกาซที่บริษัทไมรับเนื่องจากคุณภาพ และ/หรือความดันไมไดมาตรฐานคุณภาพ
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถรับกาซไดครบตามปริมาณรอยละ 85 ของ NET ACQ ดังกลาว บริษัทจะตองชําระเงินคากาซตาม
จํานวนที่ ปตท. เรียกเก็บเทากับปริมาณรอยละ 85 ของ NET ACQ ในปนั้นๆ
3.3) บริษัทมีสิทธิขอเรียกรับปริมาณกาซในหนวยลานบีทียู ที่เทียบเทาจํานวนเงินที่ไดชําระให ปตท. ไปแลว แตยังไมไดรับกาซดังกลาว
(Make Up Right) ทั้งนี้การขอใชสิทธิตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับจากปที่ชําระราคากาซนั้น
3.4) ในกรณีที่ ปตท. ไมสามารถสงกาซไดครบตามปริมาณกาซที่บริษัทมีความผูกพันตองใชในการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแก กฟผ.
ปตท. จะชดเชยคาเสียหายของปริมาณกาซที่ขาดสง เปนเงินเทากับผลตางของราคากาซและราคาน้ํามันดีเซลคูณกับปริมาณน้ํามันดีเซลที่
บริษัทใชไปในขณะที่ ปตท.สงกาซไมครบตามสัญญา
อยางไรก็ดีความรับผิดชอบของ ปตท. นี้จะจํากัดไมเกินคาตอบแทนในการจัดหา/การตลาด (Margin) ที่ ปตท. ขายใหบริษัทในแต
ละปสัญญา โดยปตท. ตกลงชําระเงินใหแกบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นงวดการใชกาซของแตละเดือน
3.5) ในกรณีที่บริษัทตองการใชกาซเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายกําลังการผลิต ซึ่งมากกวาปริมาณที่ระบุไวตามสัญญา คูสัญญาจะ
ดําเนินการเจรจาทําความตกลงกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม
4) คุณภาพกาซ
4.1) คุณภาพของกาซที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้จะเปนไปตามคุณภาพของกาซที่ออกจากโรงแยกกาซของ ปตท. และ/หรือ ที่ ปตท. ไดรับ
จากผูผลิตหรือผูรับสัมปทาน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
4.2) ในกรณีปตท.หรือบริษัททราบวาคุณภาพกาซเปลี่ยนแปลงไปไมตรงตามขอกําหนดหรือความดันกาซต่ํากวา 300 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว ณ จุดสงมอบ ปตท. หรือบริษัทตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบทันที ทั้งนีบ้ ริษัทมีสิทธิที่จะรับหรือไมรับกาซที่ไมไดคุณภาพ
หรือความดันนั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
4.2.1 เมื่อบริษัทไมรับกาซที่ไมไดคุณภาพหรือความดันนั้น บริษัทตองแจงให ปตท. ทราบเปนลายลักษณอักษรโดยทันที และ
ปตท. จะพิจารณาชดใชคาเสียหายใหกับบริษัทตามขอ 3.4
4.2.2 บริษัทไดรับความเสียหายโดยตรงกับเครื่องจักรและอุปกรณอันเปนผลจากการที่บริษัทใชกาซที่ไมไดคุณภาพหรือความดัน
ปตท. จะพิจารณาชดใชความเสียหายใหกับบริษัทไดไมเกิน 2 เทาของปริมาณ DCQ คูณกับราคาเนื้อกาซในเดือนนั้น
4.3) หากบริษัทไมทราบวาคุณภาพกาซเปลี่ยนแปลงไปไมตรงตามขอกําหนดหรือความดันกาซต่ํากวา 300 ปอนดตอตารางนิ้ว ณ จุดสง
มอบ และบริษัทไดรับความเสียหายโดยตรงกับเครื่องจักรและอุปกรณอันเปนผลจากการที่บริษัทใชกาซที่ไมไดคุณภาพหรือความดัน ปตท. จะ
พิจารณาชดใชความเสียหายใหกับบริษัทไดไมเกิน 6 เทาของปริมาณ DCQ คูณกับราคาเนื้อกาซในเดือนนั้น
5) การสงมอบกาซ
5.1) บริษัทและ ปตท. ตกลงกําหนดใหจุดสงมอบกาซอยูที่หนาแปลน (Flange) ตัวแรกของวาลวตัวแรกหลังระบบมาตรวัดกาซ
5.2) บริษัทและ ปตท. ตกลงใหกรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยตางๆ ในกาซโอนจาก ปตท. ไปยังบริษัทเมื่อกาซผานจุดสงมอบ
6) การคํานวณราคากาซและการปรับราคากาซ
6.1) ราคากาซจะประกอบดวย ราคาเนื้อกาซและอัตราคาผานทอ
6.2) ราคาเนื้อกาซและการปรับราคาเนื้อกาซ
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6.2.1 ราคาเนื้อกาซจาก GAS POOL 3 ที่ ปตท. ขายใหบริษัทในแตละเดือน จะคํานวณและปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
เฉลี่ยเนื้อกาซที่ ปตท. รับจากผูผลิต และ/หรือผูขายกาซ โดยคํานวณแบบถวงน้ําหนักตามคาความรอนของเนื้อกาซในแต
ละเดือน ราคาเนื้อกาซมีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู
6.2.2 ปตท. จะคิดคาตอบแทนในการจัดหา/การตลาดกาซ ในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยเนื้อกาซในขอ 6.2.1
6.2.3 ราคาเนื้อกาซที่ขายใหบริษัท จะคิดตามสูตรดังนี้
P = (1+M) x WH
โดยที่
P =
ราคาเนื้อกาซในแตละเดือนที่ ปตท. ขายใหบริษัท มีหนวยเปนบาทตอลานบีทียู
M =
คาตอบแทนในการจัดหา/การตลาดกาซ
WH =
ราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซ
6.2.4 ในแตละเดือนบริษัทตองชําระคาเนื้อกาซใหแก ปตท. ตามราคาเนื้อกาซที่คํานวณไดคูณกับปริมาณกาซที่บริษัทรับไวจริง
ในแตละเดือนและบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม
6.3) อัตราคาผานทอและการปรับอัตราคาผานทอ ใหเปนอัตราเดียวกับที่ ปตท. เรียกเก็บจาก กฟผ. (บางปะกง)
7) เงื่อนไขและการชําระเงินคากาซ
ปตท. จะเรียกเก็บเงินคากาซจากบริษัทภายใน 15 วันทําการนับแตวันสิ้นงวดการใชกาซของแตละเดือน และบริษัทจะตองชําระเงินคา
กาซดังกลาวใหแก ปตท. ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นงวดการใชกาซของแตละเดือน หากบริษัทชําระเงินลาชากวากําหนดดังกลาว บริษัท
จะตองชําระหนี้พรอมเบี้ยปรับในอัตรา MOR ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 2 ของหนี้ที่คา งชําระ และหากบริษัทผิดนัด
ชําระหนี้คากาซในสวนที่ไมมีขอโตแยงเกินกวา 2 งวดติดตอกันขึ้นไป ปตท. สงวนสิทธิที่จะหยุดสงกาซใหบริษัทจนกวาจะไดรับชําระหนี้พรอม
เบี้ยปรับครบถวน
8) การโอนสิทธิ
บริษัทจะโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะเปนการโอนสิทธิและหนาที่เพื่อค้ําประกันหรือเพื่อเปนหลักประกัน
การกูเงินในการทําโครงการโรงไฟฟาของบริษัทกับสถาบันการเงินผูใหกู
ทั้งนี้การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญานี้อันเกี่ยวของกับการกูเงิน
ดังกลาวจะตองแจงให ปตท. ทราบกอนการโอนสิทธิและหนาที่นั้นไมนอยกวา 60 วัน นอกจากนั้นแลวการโอนสิทธิในลักษณะอืน่ หรือเพื่อผล
ประการอื่นตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจาก ปตท. กอน
9) การประกันภัย
ปตท. จะประกันภัยระบบทอในสวนของตนและเนื้อกาซของ ปตท. กอนผานจุดสงมอบและบริษัทจะประกันภัยโรงไฟฟา ระบบทอยอย
ของบริษัท และระบบมาตรวัดกาซของบริษัทตลอดจนเนื้อกาซหลังผานจุดสงมอบ
10) การแกไขสัญญา
ในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือราคาเชื้อเพลิงรวมทั้งราคากาซหรือการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ หรือภาวะกาซขาดแคลน และ/หรือไมเพียงพอตอความตองการกาซในประเทศ หรือแนวนโยบายใดอันมีผลใหคูสัญญาฝายใดฝาย
หนึ่งจะไดรับความเสียเปรียบหรือความเสียหายอยางรายแรงจากการที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ คูสัญญาฝายที่จะไดรับความ
เสียหายมีสิทธิที่จะรองขอเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพื่อขอใหมีการตกลงกันใหมพรอมทัง้ แจงขอมูลรายละเอียดของเหตุ
ที่รองขอและขอเสนอ เพื่อแกไขสัญญาใหอีกฝายหนึ่งทราบโดยใหคูสัญญาทั้งสองฝายประชุมกันภายใน 30 วัน นับแตวันที่คูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งไดรับคํารองขอ
11) การเลิกสัญญา
สัญญานี้อาจเลิกไดโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
11.1) ผูรับสัมปทานหรือผูผลิตไมมีกาซเพียงพอที่จะสงให ปตท. อีกตอไป
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11.2) หากเกิดความเสียหายแกระบบทอยอยหรือระบบทอของ ปตท. หรือแกโรงแยกกาซของ ปตท. หรือโรงไฟฟา หรือระบบทอของ
บริษัท ทําใหไมสามารถสงหรือรับกาซไดโดยสิ้นเชิงติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 12 เดือน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได
11.3) หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจบอกกลาวเปนหนังสือถึงคูสัญญาฝายผิดสัญญา และขอให
คูสัญญาฝายผิดสัญญานั้นแกไขขอผิดพลาด หากไมสามารถแกไขไดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว คูสัญญา
ฝายที่ไมไดผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจากคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาได
11.4) หากบริษัทไมซื้อกาซติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 60 วันโดยไมบอกกลาวลวงหนาและไมมีเหตุอันควร ปตท.มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได
12) อนุญาโตตุลาการ
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นซึ่งไมสามารถตกลงกันไดใหทําการระงับโดยวิธีทางอนุญาโตตุลาการ
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5.5. สัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (“บริษัท) ลงนามทําสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษากับ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอเนอรยี่
กรุป จํากัด (“OEG”) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2540
1) ระยะเวลาของสัญญา
1.1) ระยะเวลาสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา มีกําหนดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
1.2) ฝายใดฝายหนึ่งที่ตองการตออายุสัญญาออกไป จะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 12 เดือน
กอนวันสิ้นสุดอายุสัญญา พรอมกับเสนอวันสิ้นสุดอายุสัญญาใหม จากนั้นใหคูสัญญาทําการตกลงเกี่ยวกับอายุสัญญาใหมภายใน 90 วัน
หลังจากไดรับจดหมายแจง ทั้งนี้ สามารถตออายุสัญญานี้ไดไมเกิน 7 ป
2) การใหบริการ
2.1) การใหบริการของ OEG แบงออกเปน 2 ชวง ไดแก
2.1.1 บริการในชวงระยะเวลาทดสอบ (Mobilization Period Services)
OEG จะตองดําเนินการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดในวันเริ่มดําเนินการที่กําหนด
2.1.2 บริการในชวงระยะการดําเนินการ (Operational Period Services)
- OEG จะตองดําเนินงานการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา ระบบสง และระบบทอ รวมทั้งจัดการดานคาใชจายใน
การดําเนินงาน คาชิ้นสวนอุปกรณและวัตถุดิบที่จําเปนในการปฏิบัติการเดินเครื่อง
- วางแผน ประสานงาน ดูแล ควบคุม และจัดการดานคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการในชวงการหยุดเครื่อง ตาม
แผนการหยุดเครื่องประจําป (Planned Outages) และกรณีที่เครื่องจักรเสีย (Breakdowns)
- OEG จะตองดําเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาใหไดตามการรับประกันผลงานที่ตกลงไว
- ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามการรับประกันผลงานที่ตกลงไว OEG จะตองแจงใหทางบริษัททราบโดยทันที
รวมทั้งดําเนินการแกไขและจัดสงรายงานการจัดการใหทางบริษัททราบภายใน 3 วันหลังจากการดําเนินการสิ้นสุดลง
และในกรณีที่การแกไขดังกลาวตองใชเวลามากกวา 1 วัน OEG จะตองรายงานความคืบหนาและผลของการแกไขให
บริษัททราบในวันถัดไปทุกวันจนกวาการแกไขจะแลวเสร็จ
2.2) การปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาโดย OEG ตองมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลสําหรับ
การปฏิบัติการโรงไฟฟา (Good Utility Practices) ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. และมาตรฐานคุณภาพไฟฟาที่ผผู ลิตไฟฟา
รายเล็กพึงตองปฏิบัติ (SPP Grid Code) สอดคลองตามขอกําหนดของนโยบายประกันภัยที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา และคูมอื ปฏิบัติการ
โรงไฟฟา (Plant Manual)
2.3) OEG จะตองแจงใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 90 วัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนทางฝาย OEG และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงในการใหบริการทางเทคนิค
2.4) OEG จะตองรับผิดชอบตนทุนและคาใชจายในการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณของโรงไฟฟาที่ไมไดรับการคุมครองจาก
การประกันภัย ในกรณีที่ตนทุนและคาใชจายดังกลาวไดรับการคุมครองจากประกันแตเปนคาใชจายที่เกิดจากความผิดพลาดของ OEG โดยที่
OEG จะตองจายเงินสวนตางซึ่งบริษัทไมไดรับการชดเชยจากการประกันภัยใหกับบริษัท
2.5) OEG จะตองจัดหา ดูแล ควบคุม และบริหารสินคาคงคลังในสวนของชิ้นสวนสํารอง วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน
ในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาใหมปี ริมาณที่เพียงพอตลอดเวลา ในกรณีที่คาใชจายในการจัดหาอุปกรณตางๆ ดังกลาวมี
จํานวนเงินเกินกวา 1 ลานบาท หรือเกิน 25,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทจะตองจัดหาวงเงินสนับสนุนใหกับทาง OEG
2.6) OEG จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบ การบํารุงรักษา และซอมแซมโรงไฟฟาที่ไมไดรับการคุมครองจากการประกันภัย
ในกรณีที่คาใชจายดังกลาวไดรับการคุมครองจากประกันแตเปนคาใชจายที่เกิดจากความผิดพลาดของ OEG โดยที่ OEG จะตองจายเงินสวน
ตางซึ่งบริษัทไมไดรับการชดเชยจากการประกันภัยใหกับบริษัท
2.7) แผนการซอมบํารุงและงบประมาณประจําป
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2.7.1 OEG จะตองสงแผนการซอมบํารุงใหแกบริษัทลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันเริ่มตนสัญญาในแตละป
2.7.2 OEG ตองจัดสงแผนงบประมาณประจําปเพื่อใหบริษัทอนุมัติไมนอยกวา 90 วันกอนวันเริ่มตนแตละปสัญญา โดยแผน
งบประมาณดังกลาวรวมไปถึงประมาณการคาใชจายในการลงทุนขยายงานหรือปรับปรุงโรงไฟฟา
การปรับเปลี่ยน
บุคลากรที่สําคัญ และขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทตองการ
2.7.3 OEG จะตองทบทวนแผนซอมบํารุงและแผนงบประมาณทุก 3 เดือน และจัดสงแผนที่ทบทวนแลวใหบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ
2.7.4 ในกรณีที่บริษัทไมอนุมัติงบประมาณประจําปที่ OEG เสนอไป และ OEG มีความคิดเห็นวาการไมดําเนินการตามแผนที่
เสนอดังกลาวจะเปนอุปสรรคตอการรักษามาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติการโรงไฟฟาที่ดี (Good Utility Practices)
หรือขอปฏิบัติใดๆ OEG อาจยกเลิกสัญญาในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได ในกรณีนี้ถือวาบริษัทไมมีภาระหนี้สนิ ใดๆ กับ
OEG อันเปนผลจากการยกเลิกสัญญา
2.7.5 OEG จะตองดําเนินการตามแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเทานั้น ยกเวนในกรณีที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทใหทํารายการหรือ
จายคาใชจายใดๆ ที่ไมไดอยูในงบประมาณหรือจายเกินกวาจํานวนที่ระบุในงบประมาณ
2.8) กอนการหยุดเครื่องตามแผนหยุดเครื่องรายป (Planned Outages) หรือสําหรับการซอมแซมเครื่องจักรที่เสียหาย (Repair of
Breakdowns) OEG จะตองแจงให กฟผ. และลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากการหยุดเครื่องทราบลวงหนา ทั้งเวลาที่จะหยุดเครื่องและ
กําหนดเวลาที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม
2.9) OEG จะตองจัดทําคูมือปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา ระบบสง และระบบทอ โดยสงฉบับที่ไดรับการอนุมัติให
บริษัทกอนวันเริ่มดําเนินการดานปฏิบัติการเดินเครื่องอยางนอย 1 เดือน
2.10) OEG จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการซอมใหญ (Overhaul Maintenance) ที่ดําเนินการโดยผูรับเหมาซอมใหญ (Overhaul
Contractors) โดยที่คาใชจายจะเปนภาระของบริษัท การคัดเลือกและแตงตั้งผูรับเหมาซอมใหญจะตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
จากบริษัท แต OEG ยังคงมีขอผูกพันและภาระหนี้สินภายใตเงื่อนไขของสัญญานี้
3) ขอผูกพันของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด
3.1) บริษัทจะรับผิดชอบในการเรียกเก็บและการเก็บคาบริการจําหนายไฟฟาและไอน้ํา โดยที่ OEG จะตองทําการอานมาตรวัดและแจง
ใหบริษัททราบผลภายใน 3 วันทําการหลังจากวันสิ้นเดือนของแตละเดือน
3.2) บริษัทจะตองรับผิดชอบในการจัดหา และคาใชจายในการซื้อไฟฟาที่จําเปนในการดําเนินการโรงไฟฟาในระยะเริ่มตนและในชวง
หยุดเครื่อง น้ําดิบที่ใชในโรงไฟฟา และการกําจัดน้ําทิ้งที่เกิดจากโรงไฟฟา
3.3) บริษัทจะรับผิดชอบในการจัดหาเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและหมอน้ํา
3.4) บริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงอาคารและที่ดินตามที่ OEG รองขอและตามที่ปรากฏในแผนงบประมาณประจําป
3.5) บริษัทจะตองจัดชิ้นสวนอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนใหกับ OEG ในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการเริ่มเดินเครื่องและบํารุงรักษาใน
ระยะแรก
4) คาตอบแทน
4.1) ระยะทดสอบ
4.1.1 คาใชจายคงที่ในการเริ่มเขาดําเนินงาน (Fixed Mobilization Costs) เปนคาใชจายคงที่ที่เปนเงินบาทและเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนคาแรงบุคลากร คาใชจายในการจางงาน คาใชจายในการเดินทาง คาสาธารณูปโภค คาพาหนะ
คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการจัดทําคูมือความปลอดภัยและการฝกอบรม คาใชจายในการจัดการฝกอบรม
และการจัดหาซอฟทแวรที่ใชในระบบการบํารุงรักษา คาประกันภัยทั่วไป และคาใชจายอื่นที่ไมไดระบุอยูในคาใชจายที่
เรียกชําระคืน (Recoverable Mobilization Costs)
4.1.2 คาธรรมเนียมในการบริหารงาน (Mobilization Period Fee) เปนคาตอบแทนการบริหารงานและการจัดการที่คํานวณเปน
เงินเหรียญสหรัฐและจายเปนเงินบาท
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4.1.3 คาใชจายที่เรียกชําระคืน (Recoverable Mobilization Costs) เปนคาใชจายผันแปรที่บริษัทจะจายคืนใหกับ OEG ตาม
จํานวนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบดวยคาวัสดุสิ้นเปลือง คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ อุปกรณสํานักงาน คา
ตกแตงสํานักงาน และคาชิ้นสวน โดยที่คาใชจายทั้งหมดเปนเงินบาท
4.2) ระยะดําเนินการจริง (Operational Period Services)
4.2.1 คาใชจายคงที่ในการดําเนินงาน (Fixed Operational Costs) เปนคาใชจายคงที่ในรูปเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ประกอบดวย คาแรงบุคลากร คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายเกี่ยวกับการประกันภัยทั่วไป
และคาใชจายอื่นที่ไมไดระบุอยูในคาใชจายที่เรียกชําระคืน (Recoverable Operational Costs) คาใชจายสวนนี้จะ
คํานวณเปนรายป
4.2.2 คาธรรมเนียมในการบริหารงาน (Operational Period Fee) เปนคาตอบแทนการบริหารงานและการจัดการที่คํานวณเปน
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและจายเปนเงินบาท โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
4.2.3 คาใชจายที่เรียกชําระคืน (Recoverable Operational Costs) เปนคาใชจายที่บริษัทจะจายคืนใหกับ OEG ตามจํานวนที่
เกิดขึ้นจริง ประกอบดวย คาวัสดุสิ้นเปลือง คาเคมีภัณฑ คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ คาใชจายในการ
บํารุงรักษาทั่วไปและการตรวจสภาพและซอมแซมอุปกรณเมื่อมีปญหา คาใชจายในการซอมใหญ คาใชจายในการ
บํารุงรักษาพื้นที่โดยรอบ และคารักษาความปลอดภัย
5) การรับประกันผลการดําเนินการ
รายการที่รับประกันผลการดําเนินงาน
1. ความไมพรอมจายของไฟฟาใหกับลูกคา
ในสวนอุตสาหกรรม (Industrial Power
Capacity Unavailability)
2. ความพรอมจายของไอน้ํา (Steam Availability)
3. กําลังการผลิตสําหรับ กฟผ. ในชวงความตองการ
ไฟฟาสูงสุด (EGAT Peak Period Capacity)
4. ความมีเสถียรภาพของการผลิตและจายไฟฟา
ของโรงไฟฟา (Plant Reliability)

เงื่อนไข
ในแตละปตองเกิดขึ้นไมเกิน 2
แตกตางกัน

ครั้งในเดือนที่

ไมต่ํากวารอยละ 99.8 ในแตละเดือน
จํานวนระยะเวลาที่ไมสามารถสงไฟฟาให กฟผ.
ได (EGAT Unavailability) ตองไมเกิน 30 ชั่วโมง
ภายในรอบ 12 เดือน
ไมต่ํากวารอยละ 95.5 ในปแรกของสัญญา และไม
ต่ํากวารอยละ 97.0 ในแตละปถัดไป

คาความเสียหาย
มี

โบนัส
มี

มี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

มี

มี

ในกรณีที่ OEG ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวดังกลาวได OEG จะตองจายคาความเสียหายใหกับบริษัท อนึ่งในกรณีที่ OEG
สามารถดําเนินงานไดดีกวาเงื่อนไขในการรับประกันบริษัทก็จะมีการจายโบนัสตอบแทนใหกับ OEG ทั้งนี้จาํ นวนเงินสูงสุดสําหรับคาความ
เสียหายรวมและโบนัสรวมในแตละปกําหนดไวไมเกินคาธรรมเนียมในการบริหารงาน (Operational Period Fee) ในปนั้นๆ
6) การเรียกเก็บเงินและการจายเงิน
6.1) บริษัทจะจายเงินให OEG ตอเมื่อไดรับใบเรียกเก็บโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทคาใชจาย
คาธรรมเนียมในการบริหารงานและคาใชจายคงที่ในการ
ดําเนินงานในชวงระยะเวลาทดสอบ (Mobilization
Period Fee and Fixed Mobilization Cots)
คาธรรมเนียมในการบริหารงานและคาใชจายคงที่ในการ
ดําเนินงานในชวงระยะเวลาดําเนินการ (Operational
Period Fee and Fixed Operational Costs)

กําหนดการจายเงิน
OEG จะสงใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทตามงวดชําระเงินที่กําหนดไว ซึ่งบริษัทตอง
จายเงินให OEG ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
ทุกวันทําการแรกของแตละเดือน OEG จะสงใบเรียกเก็บเงินสําหรับคาใชจายของ
เดือนนั้นๆ ใหกับบริษัท ซึ่งบริษัทตองจายเงินให OEG ภายใน 10 วันทําการนับ
จากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น
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บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

ประเภทคาใชจาย
กําหนดการจายเงิน
คาใชจายที่เรียกชําระคืนในชวงระยะเวลาทดสอบและชวง ภายใน 14 วันหลังจากวันสุดทายของแตละเดือน OEG จะสงใบเรียกเก็บเงิน
ระยะเวลาดําเนินการ (Recoverable Mobilization Costs สําหรับคาใชจายของเดือนที่ผานมา ซึ่งในชวงระยะเวลาทดสอบบริษัทตอง
and Recoverable Operational Costs)
จายเงินให OEG ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น สําหรับ
ในชวงระยะเวลาดําเนินการบริษัทตองจายเงินให OEG ภายใน 10 วันทําการ นับ
จากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินนั้น
6.2) คาใชจายในสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหจายเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศเปนทางการ ณ 2 วันทําการกอน
กําหนดวันที่จายเงิน
6.3) กรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจายเงินชากวาระยะเวลาที่กําหนดเกิน 10 วัน คูสัญญาดังกลาวจะตองจายดอกเบี้ยในอัตรา MLR
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 1
7) ประกันภัย
7.1) บริษัทจะตองทําประกันภัยตามเงื่อนไขขั้นต่ํา (Minimum Owner Insurance Requirements) ที่ระบุในสัญญาฉบับนี้และตามความ
จําเปนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการและขอกําหนดในสัญญาการกูยืมเงิน
7.2) OEG จะตองทําประกันภัย Comprehensive General Liability Insurance ในวงเงินความเสียหายตอครั้งเทากับ 5 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประกันภัยอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติการโรงไฟฟา
8) เงินค้ําประกันผลงาน (Performance Bond)
OEG จะตองวางหลักประกันผลงานเปนจํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ลงนามในสัญญา
9) การยกเลิกสัญญา
9.1) OEG สามารถยกเลิกสัญญากอนหมดอายุสัญญาได โดยแจงเปนเอกสารลวงหนา 30 วัน ในกรณีตอไปนี้
9.1.1 บริษัทไดรับคําสั่งหรือมติใหเลิกหรือยุบกิจการ และ OEG ไมไดรับหลักประกันหรือการรับรองการชําระคาธรรมเนียมการ
ปฏิบัติการภายใน 20 วันนับจากวันที่ OEG ไดยื่นคํารองถึงเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งโดยผูออกคําสั่ง
9.1.2 บริษัทรองขอใหหยุดการปฏิบัติการเนื่องจากการยกเลิกสิทธิ์และใบอนุญาตการประกอบการของบริษัทโดยสาเหตุที่มิได
เกิดจากความบกพรองหรือการเพิกเฉยของ OEG
9.1.3 เกิดเหตุสุดวิสัยติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน และบริษัทไมจายคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่อยูภายใตสัญญา
9.1.4 บริษัทไมขําระเงินเปนเวลา 90 วันหลังจากครบกําหนดชําระ
9.1.5 บริษัทไดทําผิดสัญญาในสาระสําคัญในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องการไมชําระเงินคาธรรมเนียมที่ระบุในขอ 9.1.2 เปน
ระยะเวลาติดตอกันตั้งแต 45 วันขึ้นไป และตอเนื่องไปอีก 18 วันภายหลังจากวันที่ OEG สงหนังสือบอกกลาวแจงใหบริษัท
ดําเนินการแกไข
9.1.6 OEG ไดสงหนังสือบอกกลาวแสดงความประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุการณในขอ 2.7 ใหกับบริษัทและ
ขอโตแยงของ OEG ไมไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
9.2) บริษัทสามารถยกเลิกสัญญากอนหมดอายุสัญญาได ในกรณีตอไปนี้
9.2.1 OEG ทําผิดสัญญาในสาระสําคัญเปนระยะเวลาติดตอกันตั้งแต 45 วันขึ้นไป และตอเนื่องไปอีก 18 วันภายหลังจากวันที่
บริษัทสงหนังสือบอกกลาวแจงให OEG ดําเนินการแกไข
9.2.2 OEG ลมเหลวในการดําเนินการดานปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาอยางจงใจหรือไมมีเหตุอางไดเปน
ระยะเวลาติดตอกันมากกวา 7 วัน โดยไมไดรับการอนุญาตจากบริษัท
9.2.3 กฟผ. ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา
9.2.4 ผูค้ําประกันเขาสูกระบวนการฟองลมละลายหรือถูกศาลตัดสินใหลมละลาย
เอกสารแนบ 5 - หนา 18
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9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9

เอกสารแนบ 5

บริษัทไดรับคําสั่งหรือมติใหเลิกหรือยุบกิจการ
เกิดเหตุสุดวิสัยติดตอกันนานเกิน 12 เดือน
บริษัทมีดุลยพินิจวา OEG ไมมีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะดําเนินการปฏิบัติการโรงไฟฟา
บริษัทตัดสินใจใชดุลยพินิจขอยกเลิกสัญญาโดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 15 วัน
ในปใดที่ OEG จะตองจายคาความเสียหายเต็มจํานวนขั้นสูงสุดซึ่งกําหนดไวเทากับคาธรรมเนียมในการบริหารงานของแต
ละป

9.3) การชําระเงินในกรณียกเลิกสัญญา
บริษัทจะตองจายคาใชจายและคาธรรมเนียมในการดําเนินงานตางๆ ที่คางชําระใหแก OEG ในวันที่ยกเลิกสัญญา และ OEG
จะตองชําระเงินที่คางจายแกบริษัทในวันสิ้นสุดสัญญา
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เอกสารแนบ 5

5.6. ตารางสรุปวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทและอัตราดอกเบี้ยระหวางป 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2545

รายละเอียดเงินกู
ป 2543
เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศกลุมที่ 1

ป 2544

ป 2545

วงเงินกูยืม

53 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

26 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือของเงินกู
อัตราดอกเบี้ย

50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

23.75 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
LIBOR + 2.75% + Interest
Adder

22.48 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
LIBOR + 2.75%

LIBOR + 2.75% สําหรับเงินกูยืมที่
ไดรับกอน 22 ตุลาคม 2542
LIBOR + 5.75% สําหรับเงินกูยืมที่
ไดรับภายหลัง 22 ตุลาคม 2542

เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศกลุมที่ 2
วงเงินกูยืม

-

1.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

1.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือของเงินกู
อัตราดอกเบี้ย

-

1.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
LIBOR + 2.75% + Interest
Adder

1.37 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
LIBOR + 2.75%

วงเงินกูยืม

520 ลานบาท

1,621 ลานบาท

1,621 ลานบาท

ยอดคงเหลือของเงินกู
อัตราดอกเบี้ย

490 ลานบาท
MLR +1.75%

1,540 ลานบาท
MLR + 0.5%

1,491.36 ลานบาท
ก.ย. 2545-ก.ย. 2548: รอยละ 6 ตอป
ตั้งแต ก.ย. 2548: MLR

วงเงินกูยืม

-

244.6 ลานบาท

244.6 ลานบาท

ยอดคงเหลือของเงินกู
อัตราดอกเบี้ย

-

211.6 ลานบาท
MLR +0.5%

212.0 ลานบาท
ก.ย. 2545-ก.ย. 2548: รอยละ 6 ตอป
ตั้งแต ก.ย. 2548: MLR

เงินกูยืมสกุลเงินบาทกลุมที่ 1

เงินกูยืมสกุลเงินบาทกลุมที่ 2
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