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8.

ขอมูลสําคัญอื่น - สรุปสาระสําคัญของสัญญาบางฉบับที่จําเปนตอการดําเนินงาน

8.1

สัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2534 บริษัทฯ โดยบริษัท คาลเท็กซ เทรดดิ้ง แอนด ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่ง
เปนผูสนับสนุนในชวงเริ่มแรก) เขาทําสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
ตอมามีการโอนอํานาจหนาที่ไปใหกับกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตามสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 วันที่ 26 ตุลาคม 2554 และวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้
8.1.1

การจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม

สัญญานี้กําหนดใหโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตองมีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบ 120,000 บารเรลตอหนึ่งวันปฏิทิน
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบ เฉลี่ย 165,000 บารเรลตอหนึ่งวันที่
ดําเนินการผลิต (stream day) ซึ่งมีความสมดุลระหวางกําลังกลั่นปโตรเลียมกับความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ
ซึ่งรวมถึงความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีดวย นอกจากนี้ สัญญาดังกลาวยัง กําหนดให
รัฐบาลตองอํานวยความสะดวกใหแกการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ อีกทั้งใหความชวยเหลือตามที่บริษัทฯ รองขอใน
การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เพื่อขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามัน
8.1.2

โครงสรางการถือหุน

สัญญานี้กําหนดใหบริษัทฯ ตองดําเนินการใหมีการขายหุนของบริษัทฯ จํานวนอยางนอยรอยละ 30 ของหุนทั้งหมด
ของบริษัทฯ ใหแกประชาชนทั่วไปและนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 หรือภายใน 6 เดือนภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสรางและ
ประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม (ฉบับที่ 3) ไดแกวันที่ 2 มีนาคม 2558 แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดชากวา หรือภายหลัง
เวลาดังกลาว หากเปนไปตามเหตุการณที่กําหนดไวในสัญญา นอกจากนี้ ภายใตสัญญานี้ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. อาจ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของตนในบริษัทฯ ณ เวลาใดก็ได และบริษัทฯ สามารถออกหุน เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก
ประชาชนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ สัญญานี้ยังไดกําหนดดวยวา ภายหลังจากหุนบริษัทฯ เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ หากเชฟรอนประสงคที่จะลดสัดสวนการถือหุนของตนใหต่ํากวารอยละ 45 เชฟรอนจะตองเสนอขาย
หุนใหแกผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งไมไดถือหุนในโรงกลั่นน้ํามันใน
ประเทศไทย หรือซึ่งไมไดเขาทําสัญญากับรัฐบาลเพื่อการจัดสรางหรือประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม หากเชฟรอนและ
ผูคาน้ํามันรายใด ๆ ดังกลาวไมสามารถตกลงกันได เชฟรอนจะมีสิทธิขายหุนใหกับผูซื้อรายอื่น ใดก็ไดซึ่งมีความนาเชื่อถือมี
ฐานะการเงินที่ดี และไมเปนผูที่กระทรวงพลังงานไมใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการ
จําหนายหุนของบริษัทฯ ใหกับประชาชนเปนภายในป 2558 ซึ่งกระทรวงพลังงานอยูระหวางการยกรางสัญญาแกไขเพิ่มเติม
สัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) และจะไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมดังกลาวภายหลังจากที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ภายหลังจากที่หุนของบริษทั ฯ ไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว โครงสราง
คุณสมบัติ การเลือกตั้งและระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ใชบังคับกับบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
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8.1.3

การบอกเลิกสัญญา

กระทรวงพลังงานอาจบอกเลิกสัญญาโดยมีหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน หาก (1) บริษัทฯ โอน
กรรมสิทธิ์ในโรงกลั่นน้ํามันใหแกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมจากกระทรวงพลังงานกอน (2) บริษัทฯ เลิก
กิจการหรือชําระบัญชี หรือ (3) บริษัทฯ ฝาฝนขอกําหนดหรือเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งของสัญญา และมิไดแกไขการฝาฝนนั้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดภายหลังจากไดรับคําบอกกลาวใหแกไข
8.2

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑเพื่อใชในกระบวนการผลิต (Utility Supply Contracts)

8.2.1

สัญญาซื้อขายไนโตรเจน (Nitrogen Supply Agreement) กับ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส

บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายไนโตรเจนกับ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2537 ซึ่งมีการ
แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2538 วันที่ 18 กรกฎาคม 2540 และวันที่ 1 เมษายน 2554 ภายใตสัญญานี้ บจก. บางกอก
อินดัสเทรียลแกส ไดตกลงจัดหาไนโตรเจนใหแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับซื้อไนโตรเจนในปริมาณไมเกิน 3,000
ลูกบาศกเ มตร (Normal cubic meter หรือ Nm3) ตอชั่วโมง เพื่อใชใ นโรงกลั่น น้ํามันและทา เรือ ในการขนถา ยกาซ
ปโตรเลียมเหลวของบริษัทฯ ในระหวางระยะเวลาการจัดหาขั้นตนรวมสิบเอ็ดป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 หากบริษัทฯ
ตองการกาซไนโตรเจนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ และ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส จะตองดําเนินการเจรจาเกี่ยวกับขอกําหนดและ
เงื่อนไขสําหรับปริมาณความตองการดังกลาวโดยสุจริต ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จะดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ แผนการซอมบํารุงของ
บริษัทฯ ตามที่กําหนดไว (planned turnaround activity) บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส ตกลงที่จะจัดหาไนโตรเจนใน
ปริมาณไมเกิน 5,000 ลูกบาศกเมตร (Normal cubic meter หรือ Nm3) ตอชั่วโมงเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลา 15 วันตอป
สัญญา โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทฯ จะตองมีหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 45 วันกอนชวงเวลาที่จะเริ่มกิจกรรม บริษัทฯ
มีสิทธิและดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวที่จะตออายุของสัญญานี้ ครั้งแรกเปนระยะเวลาอีกสี่ป และจะตองบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวาหกเดือนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจัดหาขั้นตน และคูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลงรวมกันตออายุสัญญาครั้งที่
สองเปนระยะเวลาอีกสี่ป โดยบริษัทฯ และ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส ตองตกลงรวมกันลวงหนาอยางนอยหกเดือนกอน
ครบกําหนดระยะเวลาที่ตออายุครั้งแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิและเปนดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวที่ จะบอกเลิกสัญญานี้โดย
ไมตองมีเหตุในการบอกเลิกสัญญา และจะตองบอกกลาวไมนอยกวา 24 เดือนถึง บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส โดย
บริษัทฯ จะตองชําระคาธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไวในสัญญาสําหรับการบอกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจัดหาขั้นตน หรือ สําหรับการบอกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ตออายุครั้งแรก (ใน
กรณีที่มีการตออายุสัญญา)
8.2.2

สัญญาซื้อขายไฮโดรเจน (Hydrogen Supply Agreement) กับ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส

บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายไฮโดรเจนกับ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามสัญญานี้
บริษัทฯ ไดตกลงที่จะรับซื้อและชําระราคาไฮโดรเจนจาก บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส ในปริมาณไมเกิน 10,000 ลูกบาศกเมตร
(Normal cubic meter หรือ Nm3) ตอชั่วโมง ภายใตเงื่อนไขวาปริมาณการซื้อขายขั้นต่ํารายปจะตองเทากับรอยละ 50 ของ
ปริมาณที่กําหนดไวในปสัญญาปนั้นโดยมีระยะเวลาการจัดหาขั้นตนรวมสิบปนับจากเดือนตุลาคม 2554 และอาจมีการเสนอ
ตออายุสัญญาไดจํานวนสองครั้ง เปนระยะเวลาครั้งละหาป โดยการตออายุครั้งแรก บริษัทฯ มีดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวที่จะใช
สิทธิตออายุสัญญา สําหรับการตออายุครั้งที่สองจะตองมีการตกลงรวมกัน ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดทําการรองขอลวงหนา บจก.
บางกอกอินดัสเทรียลแกส ตกลงที่จะจัดหาไฮโดรเจนใหแกบริษัทฯ เกินกวา 10,000 ลูกบาศกเมตร (Nm3) ตอชั่วโมง แตไมเกิน
15,000 ลูกบาศกเมตร (Nm3) ตอชั่วโมง อนึ่ง ในระหวางระยะเวลาการจัดหาขั้นตนและระยะเวลาที่ตออายุ (หากมีการตอ
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อายุสัญญา) บริษัทฯ มีสิทธิและดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวที่จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญานี้โดยไมตองมีเหตุ ในการบอกเลิก โดย
สงคําบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 24 เดือนถึง บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส ในการนี้ บริษัทฯ จะตองชําระคาธรรมเนียม
การบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไวในสัญญา
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาอีกฉบับหนึ่งกับ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 1 มกราคม 2558 ตาม
สัญญานี้ บริษัทฯ ไดตกลงที่จะรับซื้อและชําระราคาใหแก บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส ในปริมาณไมเกิน 7,000 ลูกบาศกเมตร
(Nm3) ตอชั่วโมง ภายใตบังคับของเงื่อนไขวาปริมาณขั้นต่ํารายปของไฮโดรเจนจะตองเทากับรอยละ 50 ของปริมาณที่กําหนด
ไวในปสัญญาปนั้น โดยภายใตสัญญานี้ มีการตกลงใหมีการจัดหาไฮโดรเจนเพิ่มเติมจากที่สัญญาที่ทําขึ้นในป 2553 ซึ่งยังคงมี
ผลใชบังคับอยู นอกจากนี้ สัญญาดังกลาวกําหนดใหมีการกอสรางจุดสงมอบ (hydrogen delivery facility) เพื่อใชในการ
อํานวยความสะดวกในการสงมอบไฮโดรเจนใหแกบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ ระยะเวลาขั้นตนตามสัญญาคือ
สิบปนับจากวันที่ 1 มกราคม 2558 และอาจมีการเสนอตออายุสัญญาไดจํานวนสองครั้ง เปนระยะเวลาครั้งละหาป โดยการตอ
อายุครั้งแรก บริษัทฯ มีดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวที่จะใชสิทธิตออายุสัญญา สําหรับการตออายุครั้งที่สองจะตองมีการตกลง
รวมกัน อนึ่ง บริษัทฯ มีดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวที่จะบอกเลิกสัญญานี้และจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 24 เดือน โดย
บริษัทฯ จะตองชําระคาธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไวในสัญญา
8.3

สัญญาอื่น ๆ

8.3.1

สัญญาที่ทํากับ กนอ.

(ก)

สัญญาการใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกับ กนอ.
บริษัทฯ เขาทําสัญญาอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกับ กนอ. ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 และที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชที่ดินจํานวนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43 ไร เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดชําระคาธรรมเนียมทั้งหมด
สําหรับการใชที่ดินดังกลาวใหแก กนอ. แลว
ตอมา บริษัทฯ เขาทําบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
2551 ซึ่งตามบันทึกขอตกลงดังกลาวบริษัทฯ ตกลงชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับการใชพื้นที่เพิ่มเติมในที่ดินบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 1 แปลง
นอกจากนั้น บริษัทฯ เขาทําสัญญาอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชที่ดินใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 1 แปลง พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร เพื่อใชสําหรับติดตั้งทอรับสงผลิตภัณฑ
และสายสงไฟฟา โดยระยะเวลาการใหใชพื้นที่ดังกลาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
(ข)

สัญญารวมดําเนินการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสวนขยายกับ กนอ.
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญารวมดําเนินการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสวนขยายกับ กนอ. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536
และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ภายใตสัญญานี้ ที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,214 ไร ที่บริษัทฯ จัดหาและไดมาตามสิทธิใน
การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในเบื้องตนตามบัตรสงเสริมการลงทุนซึ่งออกโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อ
วันที่ 15 ธัน วาคม 2535 ไดถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อการจัดสรางและประกอบ
กิจการโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และการประกอบการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากการจัดสรางโรงกลั่นน้ํามัน
บริษัทฯ ไดตกลงที่จะจัดสรางถนนและระบบระบายน้ําขอบถนนเพื่อสาธารณประโยชนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญา
สวนที่ 2.2 หนาที่ 90
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รวมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของถนนและระบบระบายน้ําขอบถนนใหแก กนอ. อีกทั้งจะทําการบํารุงรักษาถนน
และระบบระบายน้ําขอบถนนใหอยูในสภาพใชการไดดีเสมอ ดวยคาใชจายของบริษัทฯ เอง ตามสัญญานี้ อัตราคาธรรมเนียม
รายปจะถูกปรับขึ้นทุก ๆ หาปในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมที่ชําระในชวงหาปกอนหนานั้น ภายใตสัญญานี้ กนอ.
ไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไมวาดวยเหตุผลใด เวนแตบริษั ทฯ กระทําผิดเงื่อนไขหรือขอกําหนดของสัญญา และ กนอ. สง
หนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 90 วันถึงบริษัทฯ เพื่อใหแกไขการผิดสัญญานั้น แตบริษัทฯ มิไดแกไขการผิด เงื่อนไข
หรือขอกําหนดของสัญญาดังกลาว
(ค)

สัญญาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกับ กนอ.
บริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกับ กนอ. ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 และได ดําเนินการจด
ทะเบียนการเชาเรียบรอยแลว ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ ตกลงเชาที่ดินในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แปลงหนึ่ง
พื้นที่ประมาณ 52 ไร เปนระยะเวลา 30 ป โดยระยะเวลาการเชาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 โดยที่ ดิ น ดั ง กล า วอยู
ภายในบริ เ วณพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญาร ว มดํา เนิ น งานโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ส ว นขยาย กั บ กนอ. ฉบั บ ลง
วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2536 ระหวางบริษัทฯ และ กนอ. และอาจมีการตออายุสัญญาไดหากบริษัทฯ สงคําบอกกลาวไปยัง กนอ.
ภายในหกเดือนกอนครบกําหนดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้ ขอกําหนดของสัญญาที่ไดมีการตออายุนั้นจะเปนไปตามประกาศของ
กนอ. โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมไดในหัวขอ “3.2.5 การแทรกแซงของรัฐบาลในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงิ นสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ”
8.3.2

สัญญาวาจางซอมบํารุง (Maintenance Service Agreements) กับบริษัท ซีบีไอ จํากัด

บริษัทฯ เขาทําสัญญาวาจางซอมบํารุงกับบริษัท ซีบีไอ จํากัด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 และไดมีการแกไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 ภายใตสัญญานี้ บริษัท ซีบีไอ จํากัด ไดตกลงที่จะใหบริการบริหารจัดการการซอมบํารุง บริการ
ซอมบํารุ ง บริการกอสร างโครงการ และบริการซอมบํ ารุงตามกําหนดการและตรวจสอบ รวมทั้ง บริก ารที่เกี่ย วของกับ
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดแกบริษัทฯ เปนระยะเวลาแปดป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ตกลงชําระ
คาใชจาย ซึ่งรวมถึง คาแรงงาน วัสดุ อุปกรณและผูรับเหมาชวง ใหแก บริษัท ซีบีไอ จํากัด โดยบริษัทฯ อาจบอกเลิกสัญญาใน
เวลาใด ๆ โดยไมตองมีเหตุในการบอกเลิกสัญญา โดยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วันแกบริษัท ซีบีไอ จํากัด
8.3.3

สัญญาใหบริการเกี่ยวกับทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (SPM Service Agreement) กับ Uniwise Towage
Limited

บริษัทฯ และบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล รวมกันเขาทําสัญญาใหบริการเกี่ยวกับทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยว
กลางทะเล (Single Point Mooring System หรือ SPM) กับ Uniwise Towage Limited ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เพื่อการจัดหา
และปฎิบัติงานเรือสนับสนุนในการดูแลบํารุงรักษาและสนับสนุนการปฎิบัติการของทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอลอาจบอกเลิกสัญญาในเวลาใด ๆ โดยสงหนังสือบอกกลาวไปยัง Uniwise
Towage Limited ลวงหนาอยางนอย 60 วัน
8.3.4

สัญญาบริการเรือลากจูง (Marine Service Agreement) กับบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด

บริษัทฯ และบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล รวมกันเขาทําสัญญาบริการเรือลากจูงกับบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด
ในเดือนกันยายน 2556 ตามสัญญานี้ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด จะใหบริการเกี่ยวกับเรือเล็ก (utility boat services)
และรับผูกเชือกเรือ (jetty gang service) ณ ทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด
สวนที่ 2.2 หนาที่ 91
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ไดรับสัมปทานจาก กนอ. ในการดําเนินกิจการทาเทียบเรือของ กนอ. บริษัทฯ จึงตองเขาทําสัญญาใหบริการดังกลาวกับบริษัท
เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาขอกําหนดในสัญญาที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด นี้
อยูในระดับที่ แขงขันได สัญญานี้ มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีระยะเวลาเจ็ดป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30
กันยายน 2563 โดยราคาจะถูกกําหนดไว ในสัญญา ซึ่งขึ้นอยูกับคาใชจาย ผลตอบแทนของพนักงาน คาประกันภัย และคา
อุปกรณอื่น ๆ ของบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ และบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอลอาจบอกเลิกสัญญาโดย
สงหนังสือบอกกลาวไปยังบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัดลวงหนาอยางนอย 90 วัน
8.3.5

สัญญาใหบริการเกี่ยวกับกังหันกาซในระยะยาวกับ Siemens Limited

บริษัทฯ เขาทําสัญญาใหบริการเกี่ยวกับกังหันกาซในระยะยาวกับ Siemens Limited ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 สัญญานี้
มีระยะเวลาหาป โดยเริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 ภายใต สัญญานี้ Siemens Limited จะทําการบํารุงรักษา
เครื่องผลิตไฟฟาพลังกาซ กังหันไฟฟา อุปกรณเชื่อมตอ และระบบการสนับสนุนอื่น ๆ สําหรับน้ํามันหลอลื่น เชื้อเพลิง
เครื่องตรวจวัด การระบายอากาศ และการทําให กังหันกาซเย็นลง (รวมถึงระบบไฟฟา แตไมรวมถึงเครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบ
เกียรหลัก และระบบควบคุม) บริษัทฯ อาจบอกเลิกสัญญาในเวลาใด ๆ โดยสงหนังสือบอกกลาวไปยัง Siemens Limited
ลวงหนาอยางนอย 30 วัน ทั้งนี้ เมื่อมีการเลิกสัญญา บริษัทฯ ตองจายราคาสัญญาตามสัดสวน คาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น และเงิน
จํานวนเทากับรอยละ 10 ของราคาสัญญาที่ยังมิไดมีการชําระ
8.3.6

สัญญาซื้อขายตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst Supply Agreement) กับ Albemarle Singapore Pte. Ltd.

บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายตัวเรงปฏิกิริยากับ Albemarle Singapore Pte. Ltd. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 มี
ระยะเวลาขั้นตนคือสองป นับจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ตามสัญญานี้ Albemarle Singapore Pte. Ltd. ตกลงที่จะจัดหา
ตัวเรงปฏิกิริยาใหม (fresh catalyst) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหแกบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ตองการ เพื่อ นําใชในหนวยแตก
โมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) (ไดแก CORAL SMR 754S) ภายใตสัญญานี้ บริษัทฯ มีหนาที่รับซื้อในปริมาณขั้นต่ํา
4,000 เมตริกตันตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยบริษัทฯ ตกลงชําระราคาใหแก Albemarle Singapore Pte. Ltd. ตามสูตรที่ใช
ในการกําหนดราคาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตออายุของสัญญาไปอีกจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 อนึ่ง สัญญานี้อาจ
สิ้นผลในเวลาใด ๆ ตามแตที่คูสัญญาจะตกลงรวมกัน หรือตามความประสงคของคูสัญญาฝายหนึ่งในกรณีที่คูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งผิดสัญญา และยังไมมีการแกไขผลของการผิดสัญญาดังกลาว
8.3.7

สัญญาซื้อขายสารเติมแตงเพื่อ ลดการปลอยสารประกอบออกไซดของซัลเฟอร (SOx Reduction Additive) กับ
Albemarle Singapore Pte. Ltd.

บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายสารเติมแตงเพื่อลดการปลอยสารประกอบออกไซดของซัลเฟอร (SOx Reduction
Additive) กับ Albemarle Singapore Pte. Ltd. ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตามสัญญานี้ Albemarle Singapore Pte. Ltd. ตกลงที่
จะจัดหาสารเติมแตงเพื่อลดการปลอยสารประกอบออกไซดของซัลเฟอร (ไดแก SOx Master-ZRE หรือ SOx Master-50)
ใหแกบริษัทฯ เพื่อใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สัญญานี้มีการกําหนดจํานวนสั่งซื้อขั้น ต่ํา ภายในระยะเวลาสามปไ วที่
240 เมตริก ตัน ทั้ง นี้ สัญ ญาไดเ ริ่ม มีผ ลนับ แตวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ไปจนถึง วัน ที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยราคาที่
Albemarle Singapore Pte. Ltd. กําหนดเปนราคาพื้นฐาน (base price) ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามราคาแรที่มีธาตุโลหะหายาก
และเงินสวนเพิ่มอื่น ซึ่งจะเปนไปตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา อนึ่ง สัญญานี้อาจสิ้นผลในเวลาใด ๆ ตามแตที่คูสัญญาจะ
ตกลงรวมกัน หรือตามความประสงคของคูสัญญาฝายหนึ่ง ในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา และยังไมมีการแกไขผล
ของการผิดสัญญาดังกลาว
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8.3.8

สัญญาซื้อขายสารเติมแตงเพื่อเพิ่มกําลังผลิตโพรพิลีน (Propylene Booster Additive) กับ Intercat Europe B.V.

บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายสารเติมแตงเพื่อเพิ่มกําลังผลิตโพรพิลีน (Propylene Booster Additive) กับ Intercat
Europe B.V. ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เพื่อใชในหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) สัญญานี้มีระยะเวลาสามป
นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และคูสัญญาไดตกลงตออายุสัญญาไปอีกหนึ่งปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ภายใตสัญญา
นี้ Intercat Europe B.V. ตกลงที่จะจัดหา Super Z Excel ใหแกบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ตองการ ตามราคาที่กําหนดไว ทั้งนี้ บริษัทฯ
อาจบอกเลิกสัญญา โดยสงหนังสือบอกกลาวไปยัง Intercat Europe B.V. ลวงหนาอยางนอย 30 วัน
8.3.9

สัญญาซื้อขายเคมีภัณฑและใหบริการ (Chemical Supply and Service Agreement) กับบริษัท นาลโก อินดัสเทรียล
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายเคมีภัณฑและใหบริการกับบริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ภายใตสัญญานี้ บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ตกลงใหบริการบาง
ประเภทเกี่ยวกับการจัดหาเคมีภัณฑ และใหบริการสนับสนุนดานตาง ๆ บริการทดสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา รวมถึงการ
ใหเชาระบบสูบจายเคมีภัณฑ (chemical feed system) บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายระยะเวลาของสัญญานี้มาแลวจํานวนสาม
ครั้ง ตามสัญญาฉบับปจจุบัน บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ตกลงใหบริการดําเนินการตางๆ
เกี่ยวกับน้ํา ไอน้ํา น้ําเสีย และน้ําหลอเย็น สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 อนึ่ง คาบริการตามสัญญานี้จะ
คํานวณตามราคาเคมีภัณฑและอัตราคาบริการซึ่งระบุไวในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยสงหนังสือ
บอกกลาวไปยังบริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ลวงหนา 30 วัน
8.3.10 สัญญาซื้อขายเคมีภัณฑและใหบริการ (Chemical Supply and Service Agreement) กับบริษัท ยีอี วอเตอร แอนด
โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายเคมีภัณฑและใหบริการกับบริษัท ยีอี วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย)
จํากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ภายใตสญ
ั ญานี้ บริษัท ยีอี วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด ตกลง
ใหบริการบางประเภทเกี่ยวกับการจัดหาเคมีภัณฑ และใหบริการสนับสนุนดานตาง ๆ บริการทดสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
รวมถึงการใหเชาระบบสูบจายเคมีภัณฑ (chemical feed system) แกน้ําดิบของบริษัทฯ สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 อนึ่ง คาบริการตามสัญญานี้จะคํานวณตามราคาเคมีภัณฑและ
อัตราคาบริการซึ่งระบุไวในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยสงหนังสือบอกกลาวไปยังบริษัท ยีอี
วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด ลวงหนา 30 วัน
8.3.11 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับเทคโนโลยี ที่ใชหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริ ยา (License Agreement for
Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit Technology) กับเชฟรอน
เชฟรอน (ในฐานะผูไดรับโอนสิทธิจาก Caltex Service Corporation) เขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Stone &
Webster Technology Corporation เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 สําหรับการใชเทคโนโลยีการแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา
(fluid catalytic cracking) ของ Stone & Webster Technology Corporation เพื่อสรางและจัดการหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรง
ปฏิกิริยา (residue fluidized catalytic cracker unit) ที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ (โดยสิทธิภายใตสัญญานี้เปนสิทธิที่ไมจํากัด
แตเพียงผูเดียว (non-exclusive) และไมสามารถโอนสิทธิใหบุคคลอื่นได) นอกจากนี้ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 เชฟรอน
และ Stone & Webster Technology Corporation ยังไดเขาทําสัญญาค้ําประกันภายใตเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิซึ่ง
Stone & Webster Technology Corporation ไดตกลงที่จะจัดหาหนังสือค้ําประกัน การปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
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(performance guarantees) สําหรับกระบวนการในการดําเนินงานของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา และบริษัทฯ ยังได
เขาทําสัญญาวิศวกรรม (Engineering Agreement) โดย Stone & Webster Engineering Corporation ตกลงที่จะจัดหาขอกําหนด
เฉพาะในการออกแบบทางวิศวกรรม (engineer design specifications) ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีแตกโมเลกุลดวยตัวเรง
ปฏิกิริยา (fluid catalytic cracking) ของ Stone & Webster Technology Corporation และบริการที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีดังกลาวในหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยาของบริษัทฯ สัญญาวิศวกรรมนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อความรับผิดของ
Stone & Webster Technology Corporation ตามสัญญาค้ําประกันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ Caltex Service Corporation ไดโอนสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ สัญญาค้ําประกัน และสัญญาวิศวกรรมดังกลาวมาใหแกบริษัทฯ ตามสัญญาโอนสิทธิ
ระหวางเชฟรอนและบริษัทฯ ลงวันที่ 6 กันยายน 2536 นอกจากนี้ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการดําเนินโครงการปรับปรุงความ
นาเชื่อถือของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา ภายใตโครงการสําหรับป 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Stone & Webster International, Inc. ซึ่งเปนผูรับโอนซึ่งสิทธิและหนาที่ของ
Stone & Webster Technology Corporation เพื่อสิทธิในการใชเทคโนโลยีใหมของ Stone & Webster ในการปรับปรุงหนวย
แตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยาของบริษัทฯ อันไดแก ระบบ riser separator เทคโนโลยี stripper และระบบ catalyst
withdrawal well ปจจุบันหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิและไดดําเนินการการปรับปรุงไดเริ่มเดินเครื่องในชวงตนป 2557 บริษัทฯ
ไดชําระคาสิทธิใหแก Stone & Webster International, Inc. สําหรับสิทธิตาง ๆ และการอนุญาตใหดําเนินการหนวยการผลิตที่
ไดรับสิทธิและมีการปรับปรุง นอกเหนือไปจากการชําระคาออกแบบกระบวนการ (process design) และอัตราคาบริการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ คาสิทธิดังกลาวคิดจากกําลังการผลิตที่ออกแบบใหมซึ่งวัตถุดิบที่ผานกระบวนการของหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิ
จะตองไมเกิน 40,800 บารเรลตอวัน หากปริมาณเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ผานกระบวนการในปใดปหนึ่งมีจํานวนสูงกวา 40,800
บารเรลตอวัน เนื่องจากการดําเนินงานของหนวยการผลิตโดยไมมีการแกไขปรับปรุงหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิ บริษัทฯ
จะตองชําระคาสิทธิสําหรับวัตถุดิบที่ผานกระบวนการในสวนที่เพิ่มเติมดังกลาว และหากในภายหลังมีการแกไขปรับปรุง
หนวยการผลิตเพื่อใหหนวยการผลิตสามารถนําวัตถุดิบมาผานกระบวนการไดมากกวากําลังการผลิตที่ออกแบบไว บริษัทฯ
จะตองชําระคาสิทธิสําหรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นกวากําลังการผลิตที่ออกแบบไว
8.3.12 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับเทคโนโลยีที่ใชในหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา และหนวยกําจัดกํามะถั น
ในน้ํามันเบนซิน (License Agreements for Continuous Catalytic Regeneration Reformer and Naphtha
Hydrotreater Technology) กับ Nikki-Universal Co., Ltd.
บริษัทฯ เขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Nikki-Universal Co., Ltd. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ภายใตสัญญานี้
Nikki-Universal Co., Ltd. ไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการใชเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยกําจัดกํามะถัน
ในน้ํามันเบนซิน (UOP Naphtha Hydrotreating Process Unit) และหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous
Catalytic Regeneration Platforming Process Unit) นอกจากการเขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธินี้ บริษัทฯ และ NikkiUniversal Co., Ltd. ยังไดเขาทําสัญญาค้ําประกัน (รวมถึงสัญญาฉบับแกไขเพิ่มเติม) โดย Nikki-Universal Co., Ltd. ไดตกลงที่
จะจัดหาหนังสือค้ําประกัน การปฏิบัติตามสัญญาใหใชสิทธิ (performance guarantees) สําหรับการดําเนินงานของหนวยกําจัด
กํามะถันในน้ํามันเบนซิน และหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา และยังไดเขาทําสัญญาวิศวกรรม (Engineering Agreement)
โดย Nikki-Universal Co., Ltd. ไดตกลงที่จะใหบริการหรือจัดให UOP LLC ใหบริการที่เกี่ยวของกับการติดตั้งหนวยกําจัดกํามะถัน
ในน้ํามันเบนซิน และหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา บริษัทฯ จะตองชําระคาสิทธิสําหรับสิทธิตาง ๆ และการอนุญาตให
ดําเนินการหนวยการผลิตตาง ๆ เหลานี้นอกเหนือไปจากการชําระคาการดําเนินงานของหนวยกําจัดกํามะถัน
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8.3.13 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับเทคโนโลยีที่ใชในหนวยการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (License Agreement
for Caustic Merox Unit Technology) กับ Nikki-Universal Co., Ltd.
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับกระบวนการกําจัดกํามะถันโดยสารละลายดาง (Caustic Merox
Process) กับ Nikki-Universal Co., Ltd. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ซึ่งตอมามีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีผลบังคับใชวันที่ 12
มกราคม 2536 ตามสัญญานี้ Nikki-Universal Co., Ltd. ไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในรูปแบบของสิทธิที่ไมจํากัดแตเพียงผูเดียว
(non-exclusive) และไมสามารถโอนไดภายใตสิทธิบัตรของ UOP LLC ในการใชกระบวนการกําจัดกํามะถันโดยสารละลาย
ดาง สําหรับการดําเนินการของหนวยกําจัดกํามะถันโดยสารละลายดาง จํานวนหาหนวยในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และ
การสงออก การขายและการใชผลิตภัณฑจากกระบวนการกําจัดกํามะถันโดยสารละลายดางในประเทศใด ๆ เมื่อมีการลงนาม
ในสัญญานี้ บริษัทฯ ตองชําระคาสิทธิใหแก Nikki-Universal Co., Ltd. สําหรับกําลังการผลิตที่ออกแบบของหนวยกําจัด
กํามะถันโดยสารละลายดางแตละหนวย หากบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเพิ่มกําลังการผลิตที่ออกแบบของหนวยกําจัดกํามะถันโดย
สารละลายดางหนวยใด บริษัทฯ ตองชําระคาสิทธิเพิ่มเติมใหแก Nikki-Universal Co., Ltd. สําหรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ของหนวยนั้นภายใน 90 วันนับแตบริษัทฯ ตัดสินใจดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองชําระคาสิทธิรายปอีก หากหนวย
กําจัดกํามะถันโดยสารละลายดางมีการดําเนินงานในระดับที่เกินกวาขอกําหนดของการใหสิทธิที่บริษัทฯ ไดรับตามคาสิทธิที่
บริษัทฯ ชําระครบถวนแลว ตอมา Nikki-Universal Co., Ltd. ไดโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธินี้ใหกับ UOP LLC
และคูสัญญาไดแกไขสัญญาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสําหรับการอนุญาตใหใชสิทธิในหนวยเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550
ซึ่งตามสัญญาที่ไดมีการแกไขดังกลาว บริษัทฯ ตกลงซื้อสิทธิในการดําเนินการในหนวยกําจัดกํามะถันโดยสารละลายดางเพื่อ
ใชในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเพิ่มเติมอีกหนึ่งหนวยจาก UOP LLC ซึ่งสิทธิดังกลาวเปนสิทธิที่ไดชําระคาสิทธิเต็ม
จํานวนแลว ทําใหบริษัทฯ มีหนวยกําจัดกํามะถันโดยสารละลายดางรวมทั้งสิ้นหกหนวย ทั้งนี้ คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจ
บอกเลิกสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิไดโดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอยหกเดือนไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในเวลาใด ๆ
ภายหลังจากครบกําหนดสิบปนับจากวันที่18 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ เริ่มตนดําเนินการหนวยกําจัดกํามะถันโดย
สารละลายดาง
8.3.14 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับเทคโนโลยี ที่ใชในหนวยกําจัดกํามะถันในแนฟทา (License Agreements for
Naphtha Hydrotreating Unit Technology) กับ Axens
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาถายทอดเทคโนโลยีกับ Axens ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดย Axens ได
ตกลงให บริษัทฯ มีสิทธิ ที่ไมจํากัดแตเพียงผูเดียวและไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได ในการใชขอมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
กระบวนการ Prime-G+ Catalytic ในการกําจัดกํามะถัน (hydrodesulfurization) ในแนฟทาที่แตกโมเลกุลแลว เพื่อใชในการ
วิศวกรรม การกอสรางและการดําเนินการหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิของบริษัทฯ นอกจากนี้ Axens ไดตกลงใหบริษัทฯ
มีสิทธิที่ไมจํากัดแตเพียงผูเดียวและไมสามารถโอนได ในการใชการปรั บปรุงใด ๆ ที่ไดมีการเปดเผย เพื่อที่บริษัทฯ จะ
สามารถออกแบบ ปรับปรุง ดําเนินการและบํารุงรักษาหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิโดยใชกระบวนการ Prime-G+ Catalytic
ทั้งนี้ Axens ยังจะใหบริการและความชวยเหลือตาง ๆ แกบริษัทฯ ในระหวางระยะเวลาของสัญญา ซึ่งรวมถึงบริการฝกอบรม
การจัดเตรียมและสงมอบคูมือกระบวนการ (process book) และใหคําแนะนําในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ การใหความ
ชวยเหลือในระหวางระยะเวลาขั้นตนของการดําเนินการหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิและการจัดหาบุคลากร ทั้งนี้ บริ ษัทฯ ได
ชําระคาสิทธิเพื่อตอบแทนการไดใชสิทธิที่ไดรับตามสัญญา ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกําลังการผลิตที่ออกแบบตามที่ตกลงรวมกัน
ของหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิ หากมีการใชกําลังการผลิตที่ออกแบบ (design capacity) ของหนวยที่ไดรับสิทธิเกินกวากําลัง

สวนที่ 2.2 หนาที่ 95

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

การผลิตที่ออกแบบ บริษัทฯ จะตองชําระคาสิทธิเพิ่มเติมตามกําลังการผลิตที่ ไดใชเพิ่มเติมนั้น สัญญานี้จะมีผลใชบังคับเปน
เวลาสิบหาปนับจากวันที่มีผลบังคับใช
8.3.15 สัญญาอนุญ าตใหใช สิทธิ สําหรับเทคโนโลยี ที่ใ ชในหนว ยกํา จัดสารเบนซีน (License Agreements Benzene
Saturation Unit Technology) กับ Axens
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาถายทอดเทคโนโลยีกับ Axens ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2554 โดย Axens ได
ตกลงให บริษัทฯ มีสิทธิ ที่ไมจํากัดแตเพียงผูเดียวและไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได ในการใชขอมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
กระบวนการ Benzene Saturation Catalytic ในการกําจัดสารเบนซีนออกจากผลิตผลจากการกลั่นจากหนวยแยกรีฟอรมเมต
(reformate splitter) เพื่อใหบริษัทฯ ใชในการวิศวกรรม การกอสรางและการดําเนินการหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิ นอกจากนี้
Axens ยังตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิที่ไมจํากัดแตเพียงผูเดียวและไมสามารถโอนใหผูอื่นได ในการใชการปรับปรุงใด ๆ ที่ไดมี
การเปดเผย เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถออกแบบ ปรับปรุง ดําเนินการและบํารุงรักษาหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิโดยการใช
กระบวนการ Benzene Saturation Catalytic ตามสัญญานี้ Axens ยังจะใหบริการและความชวยเหลือตาง ๆ แกบริษัทฯ ใน
ระหวางระยะเวลาของสัญญา ซึ่งรวมถึงบริการฝกอบรม การจัดเตรียมและสงมอบคูมือกระบวนการ (process book) และให
คําแนะนําในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ การใหความชวยเหลือในขั้นตอนที่กําหนดของการดําเนินการหนวยการผลิตที่ไดรับ
สิทธิและการจัดหาบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดชําระคาสิทธิเพื่อตอบแทนการไดใชสิทธิที่ไดรับตามสัญญา ซึ่งคํานวณโดย
อางอิงกําลังการผลิตตามที่ตกลงกันของหนวยการผลิตที่ไดรับสิทธิ หากมีการใชกําลังการผลิต ที่ออกแบบ (design capacity)
ของหนวยที่ไดรับสิทธิเกินกว ากําลังการผลิตที่ออกแบบ บริษัทฯ จะตองชําระคาสิทธิเพิ่มเติมตามกําลังการผลิต ที่ไดใช
เพิ่มเติมนั้น สัญญานี้จะมีผลใชบังคับเปนเวลาสิบหาปนับจากวันที่มีผลบังคับใช
8.3.16 สัญญาใหบริการออกแบบ และบริการทางวิศวกรรม (Design and Engineering Service) กับบริษัท ธิสเซนครุปป
อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาใหบริการออกแบบ และบริการทางวิศวกรรมกับบริษัท ธิสเซนครุปป อินดัสเตรียล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ภายใตสัญญานี้ บริษัท ธิสเซนครุปป อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ตกลงที่จะใหบ ริก ารทางวิศ วกรรมหลายประเภทกับโรงกลั่น ของบริษัทฯ ซึ่ง รวมไปถึง การศึกษาความเปนไปได การ
ประเมินผลกระบวนการ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร และการออกแบบเชิงแนวคิด โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดลงในวันที่
14 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจบอกเลิกสัญญาในเวลาใด ๆ โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน อนึ่ง ราคา
ที่บริษัทฯ ตองชําระแกบริษัท ธิสเซนครุปป อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานั้น
ถูกกําหนดไวเปนจํานวนแนนอน โดยราคาดังกลาวขึ้นอยูกับคาบริการรายชั่วโมง และประสบการณการทํางานของบุคลากรนั้น ๆ
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