บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

8.

ข้อมูลสำคัญอื่น

8.1

สรุปสัญญำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ในประเทศไทย

8.1.1

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ

8.1.1.1 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ.
บริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. สำหรับโครงกำรระยะที่ 1 จำนวน 1 สัญญำ โดย
มีสำระสำคัญของสัญญำดังนี้
โครงกำร

BCPG 2

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ กฟผ.

สัญญำเลขที่

PPA-SPP/NF-2010-004

ทีต่ งั ้ โครงกำร

อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ

วันทีล่ งนำมในสัญญำ

10 ส.ค. 53
(บริษัทฯ และ BCP ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนคู่สญ
ั ญำกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 30
พ.ย. 58 เพือ่ โอนสิทธิและหน้ำทีต่ ่ำงๆ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก BCP ให้กบั บริษทั ฯ)

วันทีเ่ ริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์
(“COD”)

16 ก.ค. 55

อำยุสญ
ั ญำ

สัญญำมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีล่ งนำมในสัญญำ และให้มอี ำยุสญ
ั ญำนับตัง้ แต่เดือนทีม่ กี ำร
้
ขำยไฟฟำให้ กฟผ. เป็ นระยะเวลำ 5 ปี เมื่ออำยุสญ
ั ญำจะสิ้นสุดลง หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใด
ประสงค์ทจ่ี ะต่ออำยุสญ
ั ญำออกไป คู่สญ
ั ญำฝ่ำยนัน้ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ค่สู ญ
ั ญำอีก
ฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ และให้
สัญญำนี้มอี ำยุต่อไปอีกครำวละ 5 ปี

กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ กฟผ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้ำในปริมำณ 30 เมกะวัตต์ ทีร่ ะดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์
อัตรำค่ำไฟฟ้ำ
อัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็ นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ
Non-Firm ฉบับ พ.ศ. 2550
ส่วนเพิม่ อัตรำรับซือ้ ไฟฟ้ำ

8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชัวโมง
่ เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวัน COD

กำรโอนสิทธิ และ/หรือหน้ำที่

1. ห้ำม กฟผ. โอนสิทธิและหน้ำทีต่ ำมสัญญำให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอม
เป็ นหนังสือจำก บริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ของ กฟผ. ตำมสัญญำ
ให้แก่บริษัทในเครือของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. เป็ นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของหุ้น
ทัง้ หมด
2. ห้ำมบริษทั ฯ โอนสิทธิและหน้ำทีต่ ำมสัญญำให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำก กฟผ.

กำรยกเลิกสัญญำ

หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อกี ฝ่ำยหนึ่งทำหนังสือ
แจ้งให้ฝำ่ ยนัน้ ดำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อกี ฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 1

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

8.1.1.2 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟภ.
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ. รวมทัง้ สิน้ 11 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ โครงกำร

ที่ตงั ้ โครงกำร
อำเภอ

ดำเนิ นกำร กำลังกำร เลขที่ สญ
ั ญำ วันที่ลงนำม
โดย
ผลิ ตไฟฟ้ ำ
ตำมสัญญำ
(เมกะวัตต์)

จังหวัด

COD

โครงกำรระยะที่ 1
1 BCPG 1

บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ

BCPG

8

VSPP-PEA- 23 มิ.ย. 53 5 ส.ค. 54
038/2553(1)

BSE

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 6 มี.ค. 56
059/2553

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 6 มี.ค. 56
060/2553

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 5 เม.ย. 56
051/2553

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 5 เม.ย. 56
052/2553

โครงกำรระยะที่ 2
2 BSE-BNN บำเหน็จณรงค์

3 BSE-BPH

ชัยภูม ิ

บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ

BSE

โครงกำรระยะที่ 3
4 BSE-BRM

ประโคนชัย

บุรรี มั ย์

BSE-BRM

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 19 มี.ค. 57
056/2553

5 BSE-BRM 1

หนองกี่

บุรรี มั ย์

BSE-BRM 1

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 11 เม.ย. 57
058/2553

ชัยภูม ิ

BSE-CPM 1

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 24 เม.ย. 57
055/2553

6 BSE-CPM 1 บำเหน็จณรงค์
7 BSE-NMA

ด่ำนขุนทด

นครรำชสีมำ

BSE-NMA

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 10 เม.ย. 57
057/2553

8 BSE-PRI

กบินทร์บุร ี

ปรำจีนบุร ี

BSE-PRI

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 21 เม.ย. 57
053/2553

8

VSPP-PEA- 16 ก.ค. 53 21 เม.ย. 57
054/2553

หมำยเหตุ :

(1)

บริษทั ฯ และ BCP ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงเปลีย่ นคู่สญ
ั ญำกับ กฟภ. เมือ่ วันที่ 1 ธ.ค. 58 เพื่อโอนสิทธิ
และหน้ำทีต่ ่ำงๆ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก BCP ให้กบั บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 2

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ำแต่ละแห่งเข้ำทำกับ กฟภ. มีดงั นี้

8.1.2

อำยุสญ
ั ญำ

สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวัน ที่ล งนำมในสัญญำ และต่ อ เนื่อ งครัง้ ละ 5 ปี โดย
อัตโนมัติ และให้มผี ลบังคับจนกว่ำจะมีกำรยุตสิ ญ
ั ญำ

กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำ

กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้ำในปริมำณพลังไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000
โวลท์

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ

อัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็ นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (สำหรับกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน)

ส่วนเพิม่ อัตรำรับซือ้ ไฟฟ้ำ

8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชัวโมง
่ เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวัน COD

กำรยกเลิกสัญญำ

1. บริษทั ฯ ยืน่ หนังสือเป็นลำยลักษณ์อกั ษรถึง กฟภ. แสดงควำมประสงค์ทจ่ี ะยุตกิ ำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ
2. หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อกี ฝ่ำยหนึ่งทำหนังสือ
แจ้งให้ฝำ่ ยนัน้ ดำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อกี ฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้

สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement)

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีสญ
ั ญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วซึง่ ยังมีผลบังคับใช้จำนวนทัง้ หมด 9 สัญญำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
8.1.2.1 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จโครงกำรระยะที่ 1
(1)

สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ บริ ษทั โซลำร์
ตรอน จำกัด (มหำชน)

บริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ
บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน) รวมจำนวน 2 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ ลงนำม

อำเภอ

จังหวัด

1

บริษทั ฯ

บำงปะอิน

พระนครศรีอยุธยำ

5 ส.ค. 53

2

บริษทั ฯ

บำงปะอิน

พระนครศรีอยุธยำ

8 ต.ค. 53

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 3

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง

Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ
บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ

กำรรับประกันผลงำน

ผู้รบั จ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน
(Certificate of Acceptance) เว้นแต่
1. งำนเกีย่ วกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็ นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวันแรกที่
เริม่ ใช้งำน (commissioning)
2. งำนเกีย่ วกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน
นับจำกวันแรกทีเ่ ริม่ ใช้งำน (commissioning)
3. งำนเกีย่ วกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็ นระยะเวลำ 60 เดือน นับ
จำกวันแรกทีเ่ ริม่ ใช้งำน (commissioning)

ผูร้ บั จ้ำงรับประกันจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำทีผ่ ลิตได้ต่อปี เป็ นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน
COD หำกจ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผ ลิต ได้ ต่ อ ปี ต่ ำ กว่ ำ จ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผู้ร ับ จ้ ำ ง
สำมำรถผลิตได้ (Warranty รับประกัน ผูร้ บั จ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำง ตำมเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้ในสัญญำ
Energy Output)
ทัง้ นี้หำกในปีใดจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้สูงกว่ำทีผ่ รู้ บั จ้ำงรับประกัน ผูร้ บั จ้ำงสำมำรถนำ
กำรรับประกันจำนวน
พลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำที่

พลังงำนไฟฟ้ำส่วนทีเ่ กินกว่ำทีผ่ รู้ บั จ้ำงรับประกันนัน้ (“พลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกิน”) ไปหักออกจำก
พลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ รู้ บั จ้ำงต้องชดเชยในปีถดั ไป หำกในปีถดั ไปพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้ต่ำกว่ำที่
รับประกัน โดยพลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกินดังกล่ำวสำมำรถยกยอดสะสมได้เพียง 1 ปีเท่ำนัน้
กำรเลิกสัญญำ

กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience)
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่ง คำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษรระบุวนั เลิกสัญญำให้แก่ผรู้ บั จ้ำง
กำรบอกเลิกสัญญำเมือ่ มีเหตุผดิ นัดผิดสัญญำ (Termination for Default)
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทัวไป
่

8.1.2.2 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จโครงกำรระยะที่ 2
(1)

สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. บริษทั โซลำร์ตรอน
จำกัด (มหำชน) และ GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd.

BSE มีกำรเข้ำทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. บริษทั
โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน) และ GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. รวมจำนวน 2 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำเภอ

จังหวัด

1

BSE

บำเหน็จณรงค์

ชัยภูม ิ

18 มิ.ย. 55

2

BSE

บำงปะหัน

พระนครศรีอยุธยำ

24 ส.ค. 55

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 4

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.
บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน) และ
GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd.

ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ

กำรรับประกันผลงำน

ผู้รบั จ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน
(Certificate of Acceptance) เว้นแต่
1. งำนเกีย่ วกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD
2. งำนเกีย่ วกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน
นับจำกวัน COD
3. งำนเกีย่ วกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็ นระยะเวลำ 60 เดือน นับ
จำกวัน COD
4. วัส ดุและอุ ปกรณ์ ต่ ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่ อ สร้ำงเป็ น โรงไฟฟ้ ำ และคุ ณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 120 เดือน นับจำกวัน COD

กำรรับประกันจำนวน
ผูร้ บั จ้ำงรับประกันจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำทีผ่ ลิตได้ต่อปี เป็ นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน
พลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำที่
COD หำกจ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผ ลิต ได้ ต่ อ ปี ต่ ำ กว่ ำ จ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผู้ร ับ จ้ ำ ง
สำมำรถผลิตได้ (Warranty รับประกัน ผูร้ บั จ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำง ตำมเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้ในสัญญำ
Energy Output)
กำรเลิกสัญญำ

กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience)
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่ง คำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษรระบุวนั เลิกสัญญำให้แก่ผรู้ บั จ้ำง
กำรบอกเลิกสัญญำเมือ่ มีเหตุผดิ นัดผิดสัญญำ (Termination for Default)
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทัวไป
่

8.1.2.3 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จโครงกำรระยะที่ 3
(1)

สัญ ญำรับ เหมำก่ อ สร้ำ งแบบเบ็ด เสร็จ กับ China Triumph International Engineering Co.,
Ltd. และ บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

BSE-BRM BSE-BRM 1 และ BSE-PRI มีกำรเข้ำทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ China
Triumph International Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ต รอน จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 3
สัญญำ ดังนี้
ลำดับ
1
2
3

ผูว้ ่ำจ้ำง
BSE-BRM
BSE-BRM 1
BSE-PRI

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำเภอ

จังหวัด

ประโคนชัย
หนองกี่
กบินทร์บุร ี

บุรรี มั ย์
บุรรี มั ย์
ปรำจีนบุร ี

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 5

3 ต.ค. 56
3 ต.ค. 56
3 ต.ค. 56

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง

China Triumph International Engineering Co., Ltd.และ
บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ

กำรรับประกันผลงำน

ผู้รบั จ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน
โดยไม่มเี งือ่ นไข (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่
1. งำนเกีย่ วกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD
2. งำนเกีย่ วกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน
นับจำกวัน COD
3. งำนเกีย่ วกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็ นระยะเวลำ 60 เดือน นับ
จำกวัน COD
4. วัส ดุและอุ ปกรณ์ ต่ ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อ สร้ำงเป็ น โรงไฟฟ้ ำ และคุ ณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 144 เดือน นับจำกวัน COD

ผูร้ บั จ้ำงรับประกันจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำทีผ่ ลิตได้ต่อปี เป็ นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน
COD หำกจ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผ ลิต ได้ต่ อ ปี ต่ ำ กว่ ำ จ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผู้ ร ับ จ้ ำ ง
สำมำรถผลิตได้ (Warranty รับประกัน ผูร้ บั จ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำง ตำมเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้ในสัญญำ
Energy Output)
กำรรับประกันจำนวน
พลังงำนไฟฟ้ำขันต
้ ่ำที่

กำรเลิกสัญญำ

กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience)
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูว้ ่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่ง คำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษรระบุวนั เลิกสัญญำให้แก่ผรู้ บั จ้ำง
กำรบอกเลิกสัญญำเมือ่ มีเหตุผดิ นัดผิดสัญญำ (Termination for Default)
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทัวไป
่

(2)

สัญญำรับเหมำก่ อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ กับ Trina Solar Energy Development PTE Ltd. และ
บริษทั กันกุลเอ็นจิ เนี ยริ่ง จำกัด (มหำชน)

BSE-CPM 1 และ BSE-NMA เข้ำทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ
Trina Solar
Energy Development PTE Ltd. และ บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน) รวมจำนวน 2 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

1
2

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำเภอ

จังหวัด

BSE-CPM 1

บำเหน็จณรงค์

ชัยภูม ิ

31 ต.ค. 56

BSE-NMA

ด่ำนขุนทด

นครรำชสีมำ

31 ต.ค. 56

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 6

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง

Trina Solar Energy Development PTE Ltd.
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ

กำรรับประกันผลงำน

ผูร้ บั จ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันทีผ่ วู้ ่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำนโดย
ไม่มเี งือ่ นไข (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่
1. งำนเกีย่ วกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD
2. งำนเกีย่ วกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน
นับจำกวัน COD
3. งำนเกีย่ วกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็ นระยะเวลำ 60 เดือน นับ
จำกวัน COD
4. วัส ดุ และอุ ปกรณ์ ต่ ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่ อ สร้ำงเป็ น โรงไฟฟ้ ำ และคุ ณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 120 เดือน นับจำกวัน COD

กำรรับประกันจำนวน
ผูร้ บั จ้ำงรับประกันจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำทีผ่ ลิตได้ต่อปี เป็ นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน
พลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำที่
COD หำกจ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผ ลิต ได้ ต่ อ ปี ต่ ำ กว่ ำ จ ำนวนพลัง งำนไฟฟ้ ำที่ผู้ร ับ จ้ ำ ง
สำมำรถผลิตได้ (Warranty รับประกัน ผูร้ บั จ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำง ตำมเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้ในสัญญำ
Energy Output)
กำรเลิกสัญญำ

กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience)
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่ง คำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษรระบุวนั เลิกสัญญำให้แก่ผรู้ บั จ้ำง
กำรบอกเลิกสัญญำเมือ่ มีเหตุผดิ นัดผิดสัญญำ (Termination for Default)
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทัวไป
่

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 7

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

8.1.2.4 ตำรำงเปรียบเทียบปริมำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่ผลิ ตได้ และปริมำณพลังงำนไฟฟ้ ำขัน้ ตำ่ ที่รบั ประกันโดยผูร้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จ
ปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำ (กิ โลวัตต์ - ชัวโมง)
่
โครงกำร

2556

2557

2558

ปริ มำณที่ ผลิ ตได้จริ ง

ปริ มำณที่ รบั ประกัน(1)

ปริ มำณที่ผลิ ตได้จริ ง

ปริ มำณที่ รบั ประกัน(1)

ปริ มำณที่ ผลิ ตได้จริ ง

ปริ มำณที่รบั ประกัน(1)

BCPG 1
BCPG 2
BSE-BNN
BSE-BPH
BSE-BRM
BSE-BRM 1
BSE-CPM1
BSE-NMA
BSE-PRI

13,905,338
51,942,992

13,877,438
50,218,040

14,382,453
54,724,512
39,863,436
39,694,826

13,983,751
51,208,558
38,795,647
38,717,789

14,578,080
52,943,739
40,512,000
39,650,180
19,501,280
19,889,879
20,618,400
19,781,945
39,440,800

14,234,690
52,279,679
39,489,872
39,221,777
19,449,622
19,391,312
20,360,847
19,334,945
38,758,772

รวม

65,848,330

64,095,478

148,665,227

142,705,745

266,916,303

262,521,516

หมำยเหตุ :

(1)

ประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขันต
้ ่ำทีส่ ำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) และพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้จริงในแต่ละปี โดยวัดตัง้ แต่วนั เริม่ เปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เป็ นระยะเวลำ 1 ปี
โดยปีทแ่ี สดงในตำรำง หมำยถึง ปีของวันสุดท้ำยทีม่ กี ำรวัดปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขันต
้ ่ำทีส่ ำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) และพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้จริง เช่น โครงกำร BSE-PRI
เริม่ เปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในวันที่ 21 เม.ย. 57 ดังนัน้ ประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำทีส่ ำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) จะวัดตัง้ แต่วนั ที่ 21 เม.ย. 57 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 58
โดยตำรำงดังกล่ำวจะแสดงเป็นปี 2558

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 8

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

8.1.2.5 ตำรำงแสดงอัตรำกำรเสื่อมสภำพของแผงเซลล์แสงอำทิ ตย์ (Degradation Rate) ตำมสัญญำรับเหมำ
ก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ
โครงกำร

8.1.3

อัตรำกำรเสื่อมสภำพของแผงเซลล์แสงอำทิ ตย์

 BCPG 1
 BCPG 2

อัตรำกำรเสือ่ มสภำพร้อยละ 0.8 ต่อปี

 BSE-BNN
 BSE-BPH

ณ สิน้ ปีท่ี 5
ณ สิน้ ปีท่ี 12
ณ สิน้ ปีท่ี 18
ณ สิน้ ปีท่ี 25

 BSE-BRM
 BSE-BRM 1
 BSE-PRI

ณ สิน้ ปีท่ี 1 : อัตรำกำรเสือ่ มสภำพสะสมร้อยละ 1.5
ณ สิน้ ปีท่ี 25 : อัตรำกำรเสือ่ มสภำพสะสมร้อยละ 15.9

 BSE-CPM 1
 BSE-NMA

ปีท่ี 1
ปีท่ี 2 - 25

: อัตรำกำรเสือ่ มสภำพสะสมร้อยละ 5.0
: อัตรำกำรเสือ่ มสภำพสะสมร้อยละ 10.0
: อัตรำกำรเสือ่ มสภำพสะสมร้อยละ 15.0
: อัตรำกำรเสือ่ มสภำพสะสมร้อยละ 20.0

: อัตรำกำรเสือ่ มสภำพร้อยละ 2.5 ต่อปี
: อัตรำกำรเสือ่ มสภำพร้อยละ 0.7 ต่อปี

สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ (O&M Contract)

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีสญ
ั ญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย ทีด่ ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์แล้ว ซึง่ ยังมีผลบังคับใช้จำนวนทัง้ หมด 8 สัญญำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
8.1.3.1 สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์โครงกำรระยะที่ 1
(1)

สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์กบั บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

บริษัทฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์กบั บริษัท โซลำร์ตรอน
จำกัด (มหำชน) จำนวน 1 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

1

บริษทั ฯ

ที่ตงั ้ โครงกำร
อำเภอ

จังหวัด

บำงปะอิน

พระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 9

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

1 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 60

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง

บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

บำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำบุคลำกร เครื่องมือ อุปกรณ์
อุปกรณ์สน้ิ เปลือง กำรขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์ควำมปลอดภัยทีจ่ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรบำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำ

ค่ำจ้ำง และกำรชำระค่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงชำระค่ำจ้ำงตลอดอำยุสญ
ั ญำไม่เกินวงเงินทีร่ ะบุในสัญญำ โดยจะชำระเงินค่ำจ้ำง
ตำมปริมำณงำนทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็นรำยเดือน
ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใดกระทำผิดสัญญำในสำระสำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ ำว
ภำยใน 15 วัน หลังจำกได้รบั แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง ให้ค่สู ญ
ั ญำอีก
่ฝำยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ทีโดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังคู่สญ
่
ั ญำฝำยทีก่ ระทำผิดสัญญำ

กำรเลิกสัญญำ

8.1.3.2 สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์โครงกำรระยะที่ 2
(1)

สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์กบั บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

BSE มีกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์กบั บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด
(มหำชน) รวมจำนวน 2 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

1
2

ที่ตงั ้ โครงกำร

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

ชัยภูม ิ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 60

พระนครศรีอยุธยำ

1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 60

อำเภอ

จังหวัด

BSE

บำเหน็จณรงค์

BSE

บำงปะหัน

ทัง้ นี้ สัญญำทัง้ 2 สัญญำดังกล่ำวมีรำยละเอียดทีส่ ำคัญเช่นเดียวกันกับสัญญำจ้ำงบำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 (โปรดดูสำระสำคัญของสัญญำใน 8.1.3.1 (1))
8.1.3.3 สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์โครงกำรระยะที่ 3
(1)

สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์กบั บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

BSE-BRM BSE-BRM 1 และ BSE-PRI มีก ำรเข้ำ ท ำสัญ ญำจ้ำ งบ ำรุ ง รัก ษำโรงไฟฟ้ ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์กบั บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน) รวมจำนวน 3 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

1

ที่ตงั ้ โครงกำร

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

บุรรี มั ย์

1 ก.ค. 57

30 มิ.ย. 59

หนองกี่

บุรรี มั ย์

1 ก.ค. 57

30 มิ.ย. 59

กบินทร์บุร ี

ปรำจีนบุร ี

1 ส.ค. 57

30 มิ.ย. 59

อำเภอ

จังหวัด

BSE-BRM

ประโคนชัย

2

BSE-BRM 1

3

BSE-PRI

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 10

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง
ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)
บำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้รบั จ้ำงต้องจัดหำบุคลำกร เครื่องมือ อุปกรณ์
อุปกรณ์ส้นิ เปลือง กำรขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์ควำมปลอดภัยทีจ่ ำเป็ นต่ำงๆ ในกำรบำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำ

ค่ำจ้ำง และกำรชำระค่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงชำระค่ำจ้ำงตลอดอำยุสญ
ั ญำไม่เกินวงเงินทีร่ ะบุในสัญญำ โดยจะชำระเงินค่ำจ้ำง
ตำมปริมำณงำนทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็นรำยเดือน
กำรเลิกสัญญำ

ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้ำงทำผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด และผูร้ บั จ้ำงไม่สำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็ นที่
พอใจแก่ผวู้ ่ำจ้ำงภำยใน 5 วันหลังจำกได้รบั แจ้งเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญำนี้ทนั ทีทงั ้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ โดยไม่ตอ้ งชำระค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้ สิน้
ผูร้ บั จ้ำงตกลงว่ำจะไม่นำเหตุทผ่ี วู้ ่ำจ้ำงไม่ดแู ลบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และ/หรือ
เหตุท่ผี ู้ว่ำจ้ำงดูแลรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไม่ถูกต้อง ขึ้นเป็ นข้อต่อสู้ผวู้ ่ำจ้ำงเพื่อ
ปฏิเสธควำมรับผิดในเรื่องกำรรับประกันผลงำนกำรผลิตไฟฟ้ำ ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

อื่นๆ

สัญ ญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ต ย์ก ับ บริ ษัท กัน กุล เอ็น จิ เ นี ยริ่ ง จ ำกัด
(มหำชน)

(2)

BSE-CPM 1 และ BSE-NMA มีกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์กบั
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน) รวมจำนวน 2 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

1
2

ที่ตงั ้ โครงกำร

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

ชัยภูม ิ

1 พ.ย. 57

31 ต.ค. 59

นครรำชสีมำ

1 พ.ย. 57

31 ต.ค. 59

อำเภอ

จังหวัด

BSE-CPM 1

บำเหน็จณรงค์

BSE-NMA

ด่ำนขุนทด

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูร้ บั จ้ำง
ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน)
บำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้รบั จ้ำงต้องจัดหำบุคลำกร เครื่องมือ อุปกรณ์
อุปกรณ์ส้นิ เปลือง กำรขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์ควำมปลอดภัยทีจ่ ำเป็ นต่ำงๆ ในกำรบำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำ

ค่ำจ้ำง และกำรชำระค่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงชำระค่ำจ้ำงตลอดอำยุสญ
ั ญำไม่เกินวงเงินทีร่ ะบุในสัญญำ โดยจะชำระเงิ นค่ำจ้ำง
ตำมปริมำณงำนทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็นรำยเดือน
กำรเลิกสัญญำ
ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดกระทำผิดสัญญำในสำระสำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝำ่ ย
หนึ่งนัน้ มีสทิ ธิเลิกสัญญำได้ทนั ที โดยไม่กระทบสิทธิในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำร
กระทำผิดสัญญำ
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 11

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

8.1.4

สัญญำเช่ำทรัพย์สิน
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสญ
ั ญำเช่ำทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจรวมจำนวนทัง้ หมด 2 สัญญำ ดังนี้
8.1.4.1 สัญญำเช่ำที่ดิน
ผูเ้ ช่ำ

บริษทั ฯ

ผูใ้ ห้เช่ำ

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ
วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ

ที่ดนิ จำนวน 6 แปลง มีเนื้อที่รวม 457 ไร่ 2 งำน 53 ตำรำงวำ ตัง้ อยู่ท่อี ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
เพือ่ เป็นทีต่ งั ้ ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1

ระยะเวลำเช่ำ

22 ปี (1 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 80)

กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ

หำกผูเ้ ช่ำประสงค์จะต่ออำยุสญ
ั ญำ ผูเ้ ช่ำจะต้องแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำเช่ำ
- ปีท่ี 1-5 : ค่ำเช่ำ 5,950,000 บำท ต่อปี
- ปีท่ี 6-10 : ค่ำเช่ำ 6,545,000 บำท ต่อปี
- ปีท่ี 10-15 : ค่ำเช่ำ 7,199,500 บำท ต่อปี
- ปีท่ี 16-20 : ค่ำเช่ำ 7,919,450 บำท ต่อปี
- ปีท่ี 21-22 : ค่ำเช่ำ 8,711,395 บำท ต่อปี
1. เมือ่ สัญญำเช่ำครบกำหนดระยะเวลำเช่ำ โดยผูเ้ ช่ำมิได้มหี นังสือแจ้งควำมประสงค์ต่อสัญญำ
เช่ำล่วงหน้ำตำมทีก่ ำหนด
2. หำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในส่วนของโครงกำรระยะที่ 1 ของผูเ้ ช่ำสิน้ สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ผู้
เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดยกำรส่งคำบอกกล่ำว
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มผี ลเป็ นกำร
สิน้ สุดของสัญญำ โดยผูใ้ ห้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผูเ้ ช่ำ
3. ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ ส่งผลให้ผใู้ ห้เช่ำไม่สำมำรถให้ผเู้ ช่ำเช่ำหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ท่ี
เช่ำได้ต่อไป ผูใ้ ห้เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดย
กำรส่งคำบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยังผูเ้ ช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันทีจ่ ะ
ให้มผี ลเป็นกำรสิน้ สุดของสัญญำ โดยผูเ้ ช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ
จำกผูใ้ ห้เช่ำ
4. หำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำ และไม่ดำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนัน้ หรือวันที่ได้รบั แจ้ง
เป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษรจำกคู่ส ญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ง คู่ส ญ
ั ญำอีก ฝ่ำยหนึ่ งมีส ิท ธิในกำรบอกเลิก
สัญญำและมีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำได้
5. หำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝ่ำยหนึ่งล้มละลำย หรือศำลมีคำสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่ ง ให้คู่ส ญ
ั ญำอีกฝ่ำยมีส ิท ธิบอกเลิกสัญญำโดยแจ้งเป็ น หนังสือ ไปยังคู่ส ัญ ญำที่
ล้มละลำยหรือถูกพิทกั ษ์ และมีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกรณีดงั กล่ำวได้
6. ในกรณีทม่ี กี ำรเวนคืนทรัพย์ทเ่ี ช่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนซึ่งเป็นสำระสำคัญและส่งผลให้ผเู้ ช่ำไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ทเ่ี ช่ำได้ ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้สน้ิ สุดลงโดยทีค่ ่สู ญ
ั ญำแต่ละฝำ่ ย
ไม่มสี ทิ ธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำย
หนึ่งได้

ค่ำเช่ำ

กำรสิน้ สุดของสัญญำ
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8.1.4.2 สัญญำเช่ำพืน้ ที่อำคำร และห้องควบคุม

8.1.5

ผูเ้ ช่ำ

บริษทั ฯ

ผูใ้ ห้เช่ำ

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ำ

พืน้ ทีอ่ ำคำร ได้แก่ พืน้ ทีส่ ำนักงำนกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และพืน้ ทีห่ อ้ งควบคุม และ
ห้องวำงระบบไฟฟ้ำของโครงกำรระยะที่ 1 เนื้อทีร่ วม 377 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่ทอ่ี ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ

เพื่อใช้เป็ นพื้นทีส่ ำนักงำนของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และดำเนินโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1

ระยะเวลำเช่ำ

3 ปี (1 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 61)

กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ

หำกผู้เ ช่ ำ ประสงค์จ ะต่ อ อำยุ ส ัญญำ ผู้เ ช่ ำ จะต้อ งแจ้ง เป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษรให้ผู้ให้เ ช่ำ ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำเช่ำ

ค่ำเช่ำ

ค่ำเช่ำ 76,320 บำท ต่อเดือน

กำรสิน้ สุดของสัญญำ

1. ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำผิดนัดชำระค่ำเช่ำงวดใดงวดหนึ่ง หรือผิดสัญญำหรือฝ่ำฝื นเงือ่ นไขข้อ ใดข้อ
หนึ่ง หรือปรำกฏว่ำศำลมีคำสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ผเู้ ช่ำหรือผูเ้ ช่ำตกเป็นบุคคลล้มละลำย ผูใ้ ห้เช่ำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำโดยทันที
2. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดภัยอื่นใด ซึ่งทำควำมเสียหำยให้แก่สถำนที่เช่ำทัง้ หมด หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใด ซึง่ ผูใ้ ห้เช่ำ และผูเ้ ช่ำเห็นว่ำไม่สำมำรถใช้ประกอบกิจกำรของผูเ้ ช่ำได้ ให้ถอื
ว่ำสัญญำสิน้ สุดลง

สัญญำเงิ นกู้ที่สำคัญ
ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีสญ
ั ญำเงินกูท้ ส่ี ำคัญทีย่ งั มีผลบังคับใช้ดงั ต่อไปนี้
8.1.5.1 สัญญำเงิ นกู้ระยะยำวสำหรับโครงกำรระยะที่ 2
BSE ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำเงินกู้ระยะยำวสำหรับพัฒนำโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 2 กับ สถำบันกำรเงินต่ ำงประเทศ 2 แห่ง และธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง โดยสำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
สัญญำเงินกูร้ ะยะยำวกับกับสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ
ผูก้ ู้

BSE

คู่สญ
ั ญำ

ผูก้ ู้ :
ผูใ้ ห้กู้ :

วันลงนำมในสัญญำ

12 ธ.ค. 55

BSE
สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1 และสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 2
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพื่อเป็ นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ทีอ่ ำเภอบำเหน็ จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ จำนวน 2 โครงกำร กำลังกำรผลิตจำหน่ ำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต์ และ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จำนวน 2 โครงกำร กำลังกำรผลิตจำหน่ำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต์

วงเงินกู้

วงเงินกูแ้ บ่งเป็น 2 วงเงินหลัก

อัตรำดอกเบีย้

- วงเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1
- วงเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 2
- วงเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1
- วงเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 2

: 753,783,000 บำท
: 12,158,000 เหรียญสหรัฐ
: Fixed Rate Swap Cost + อัต รำส่ ว น
เพิม่ ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำ
: ร้อยละ 1

กำรชำระคืนเงินกู้

ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทัง้ สิ้น 34 งวด เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน ส.ค. 56 และชำระ
ดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 2556

เงือ่ นไขทำงกำรเงิน

ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมือ่ ผูก้ จู้ ะชำระเงินอื่นใดตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวดังกล่ำว

สัญญำเงินกูร้ ะยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1
ผูก้ ู้

BSE

ผูใ้ ห้กู้

ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1

วันลงนำมในสัญญำ

12 ธ.ค. 55

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพื่อเป็ นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ทีอ่ ำเภอบำเหน็ จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ จำนวน 2 โครงกำร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำโครงกำรละ 8 เมกะ
วัต ต์ และ โครงกำรผลิ ต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ ที่ อ ำเภอบำงปะหัน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ จำนวน 2 โครงกำร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำโครงกำรละ 8 เมกะ
วัตต์

วงเงินกู้

วงเงินกูร้ วม 753,783,000 บำท

อัตรำดอกเบีย้

THBFIX + ร้อยละ 2.0

กำรชำระคืนเงินกู้

ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทัง้ สิ้น 20 งวด เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน ส.ค. 56 และชำระ
ดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 56

เงือ่ นไขทำงกำรเงิน

ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมือ่ ผูก้ จู้ ะชำระเงินอื่นใดตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวดังกล่ำว
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8.1.5.2 สัญญำเงิ นกู้ระยะยำวของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวเพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดจำก BCP และเพื่อใช้เป็ นเงิน
ลงทุนโครงกำรในอนำคต กับสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 1 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 3 แห่ง โดย
สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ผูก้ ู้

บริษทั ฯ

ผูใ้ ห้กู้

สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1 ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1 2 และ 3

วันลงนำมในสัญญำ

22 มิ.ย. 59

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

1) เพือ่ ชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดจำกบริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
2) เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนในกำรขยำยกิจกำรและลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต

วงเงินกู้

วงเงินกูแ้ บ่งตำมระยะเวลำกำรเบิกเงินกู้

- วงเงินกูท้ ต่ี อ้ งเบิกเงินกูภ้ ำยใน 30 วันนับจำกวันลงนำมในสัญญำ : 1,470,000,000 บำท และ
4,770,000,000 เยน

- วงเงินกูท้ ต่ี อ้ งเบิกเงินกูภ้ ำยในเดือน ธ.ค. 60

: 3,430,000,000 บำท และ
11,130,000,000 เยน

วงเงินกูแ้ บ่งตำมระยะเวลำกำรชำระคืนเงินกู้

อัตรำดอกเบีย้

- วงเงินกูท้ ม่ี อี ำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 67

: 2,400,000,000 บำท และ
15,900,000,000 เยน

- วงเงินกูท้ ม่ี อี ำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 73

: 2,500,000,000 บำท

อัตรำดอกเบีย้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทตำมระยะเวลำกำรชำระคืนเงินกูแ้ ละสกุลเงินดังนี้
- วงเงินกูส้ กุลเงินบำททีม่ อี ำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 67 : THBFIX บวกอัตรำส่วนเพิม่ ตำมสัญญำ
- วงเงินกูส้ กุลเงินเยนทีม่ อี ำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 67 : TIBOR บวกอัตรำส่วนเพิม่ ตำมสัญญำ
- วงเงินกูส้ กุลเงินบำทมีอำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 73 : FDR บวกอัตรำส่วนเพิม่ ตำมสัญญำ
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนเพิม่ ตำมสัญญำดังกล่ำวมีค่ำตัง้ แต่รอ้ ยละ 1.50 – 3.00

กำรชำระคืนเงินกู้

- วงเงินกูท้ ม่ี อี ำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 67
ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทัง้ สิน้ 17 งวด เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน ธ.ค. 59 และชำระ
ดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 59
- วงเงินกูท้ ม่ี อี ำยุเงินกูส้ น้ิ สุดเดือน ธ.ค. 73
ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทัง้ สิน้ 29 งวด เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน ธ.ค. 59 และชำระ
ดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน เริม่ ชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 59

เงือ่ นไขทำงกำรเงิน

ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 เท่ำในทุกๆ ขณะ
และต้องดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.15 เท่ำ ทุกสิ้นไตร
มำสหรือเมือ่ ผูก้ จู้ ะชำระเงินอื่นใดตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวดังกล่ำว
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8.1.6

สัญญำเข้ำร่วมโครงกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิ ตย์แบบติ ดตัง้ บนพืน้ ดิ นสำหรับสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร
กลุ่ ม บริษัท ฯ เข้ำ ท ำสัญ ญำกับ สหกรณ์ ก ำรเกษตรเพื่อ เป็ น ผู้สนับ สนุ น โครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร รวมทัง้ สิน้ 3 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

เจ้ำของโครงกำร

ผูส้ นับสนุนโครงกำร

วันที่ลงนำม

1

สหกรณ์กำรเกษตรวิเศษชัยชำญ จำกัด

BSE-PRI

4 ก.ค. 59

2

สหกรณ์กำรเกษตรบำงปะอิน จำกัด

BSE-PRI

1 ก.ค. 59

3

สหกรณ์กำรเกษตรพระนครศรีอยุธยำ จำกัด

BSE-PRI

30 มิ.ย. 59

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ของสัญญำ

เพื่อทำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร

ระยะเวลำของสัญญำ

ตัง้ แต่วนั ทีท่ ำสัญญำไปจนถึงวันทีส่ น้ิ สุดอำยุสญ
ั ญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

สิทธิและหน้ำทีข่ องเจ้ำของ
โครงกำร

-

สิทธิและหน้ำทีข่ อง
ผูส้ นับสนุนโครงกำร

-

กำรแบ่งปนั ผลประโยชน์

จัดหำทีด่ นิ สำหรับใช้ดำเนินโครงกำร
ให้ควำมร่วมมือกับผูส้ นับสนุนโครงกำร
รับผลประโยชน์จำกผูส้ นับสนุนโครงกำรตำมทีร่ ะบุในสัญญำ

ดำเนินกำรขอใบอนุญำตทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินโครงกำร
พัฒนำและก่อสร้ำง รวมถึงบำรุงรักษำและดำเนินกำรปฏิบตั งิ ำนโครงกำร
จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่เจ้ำของโครงกำรตำมทีร่ ะบุในสัญญำ
ผูส้ นับสนุ นโครงกำรจะแบ่งปนั ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำตลอด
อำยุสญ
ั ญำให้แก่เจ้ำของโครงกำรตำมอัตรำทีก่ ำหนด
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8.2

สรุปสัญญำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ในประเทศญี่ปนุ่

สรุปสัญญำสำคัญในส่วนนี้จดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรให้ขอ้ มูลโดยสังเขปและเพื่อควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำของนักลงทุนเท่ำนัน้ ข้อมูลทัง้ หมดจัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรฉบับ แปลภำษำอังกฤษของสัญ ญำที่
เกีย่ วข้องจำกต้นฉบับซึง่ เป็ นภำษำญีป่ นุ่ โดยบริษทั ฯ และทีป่ รึกษำได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีใ่ นกำรทำควำมเข้ำใจ
ถึงสำระสำคัญของสัญญำ ตลอดจนพยำยำมอย่ำงเต็มทีท่ จ่ี ะสือ่ ควำมหมำยทีถ่ ูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะสำมำรถตรวจสอบข้อมูล จำกเอกสำรต้นฉบับทีไ่ ด้จดั ทำขึน้ เป็ นภำษำญีป่ ุ่นได้โดย
อิสระ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย หรือหำกปรำกฏว่ำข้อควำมหรือรำยละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดของคำแปลภำษำไทย หรือ
ภำษำอังกฤษไม่ตรงกับต้นฉบับภำษำญี่ปุ่นให้ยดึ ถือควำมถูกต้องของข้อมูลตำมเอกสำรต้นฉบับที่ได้จดั ทำขึน้ เป็ น
ภำษำญีป่ นุ่ ในทุกกรณี
8.2.1

สัญญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement)
คู่สญ
ั ญำ

ผูซ้ ้อื :
ผูข้ ำย :

บริษทั ฯ
(1) SunEdison International LLC (“SEI”) (1)
(2) SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”)
ทัง้ นี้ ผูข้ ำยมิได้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน

วันลงนำมในสัญญำ

29 ม.ค. 59

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

เพื่อ ท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อ นไขเกี่ย วกับ กำรซื้อ หุ้น ทัง้ หมดใน SunEdison Japan
Corporation (“SEJ”)( 2) ทีถ่ อื โดย SEI และหุน้ ทัง้ หมดใน SEDF(3) และ SETI(3) ทีถ่ อื โดย SEH
เพือ่ เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ จำนวนทัง้ สิน้ 14 โครงกำร
(โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)

ค่ำตอบแทน

-

ค่ำตอบแทนครัง้ แรก (Upfront Purchase Price) : ผูซ้ ้อื มีหน้ำทีช่ ำระค่ำตอบแทนครัง้ แรก
ตำมที่กำหนดในสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกกำรประเมินมูลค่ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แล้ว โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และโครงกำรทีค่ ำดว่ำจะเริม่ ก่อสร้ำงได้ใน
ระยะเวลำอันใกล้บำงโครงกำร รวมถึงมูลค่ำของ SEJ(2) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร
ใหม่และบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้
ชำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ให้แก่ผขู้ ำยแล้ว

-

ค่ำตอบแทนที่อำจต้องชำระในอนำคต : ผู้ซ้อื จะชำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ตำมเงื่อนไข
ควำมสำเร็จของแต่ละโครงกำร และ/หรือ ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ตำมเงื่อ นไขที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรดำเนิน กำรตำมที่
คู่สญ
ั ญำตกลงกัน
ทัง้ นี้ สำหรับเงือ่ นไขค่ำตอบแทนทีอ่ ำจต้องชำระในอนำคต ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิเสนอรำคำทีจ่ ะขอ
ซื้อใหม่ในกรณีทเ่ี งือ่ นไขควำมสำเร็จของโครงกำรไม่เป็นไปตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกันไว้
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ข้อตกลงกระทำกำรที่
สำคัญ

ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนั ที่กำรซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขำยแต่ละรำย และบริษัท
ต่ำงๆ ในเครือของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม จะไม่ดำเนินกำรประกอบธุรกิจ
กำรขำยหรือ ให้บ ริก ำรใดๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง อยู่ ใ นขอบเขตกำรประกอบธุ ร กิจใน
ลัก ษณะที่เป็ น กำรแข่งขัน กับบริษัท เป้ ำหมำย (3) โดยมีร ำยละเอีย ดและเงื่อ นไขตำมที่
คู่สญ
ั ญำตกลงกัน

-

ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนั ทีก่ ำรซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ผูซ้ ้อื และบริษทั ในเครือสำมำรถ
เป็ น เจ้ำของหลักทรัพย์ของบุคคลใดๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เป็ นกำรแข่งขัน ก็ต่ อ เมื่อ (1)
ผูข้ ำยและบริษทั ในเครือเป็นเจ้ำของกิจกำรดังกล่ำวในสัดส่วนตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกัน และ
(2) ธุ ร กิจ ที่เ ป็ น กำรแข่ง ขัน ดัง กล่ ำ วมีร ำยได้ห รือ สิน ทรัพ ย์ เ ทีย บกับ รำยได้ร วมหรือ
สินทรัพย์รวมของบุคคลนัน้ ในสัดส่วนตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกัน

กำรชดใช้ควำมเสียหำย

ผู้ขำยตกลงรับผิดชดใช้ต่อผู้ซ้อื จำกกำรที่ผู้ขำยปฏิบตั ิผดิ คำรับรองหรือข้อกำหนดใดๆ ตำม
สัญญำ ตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำ โดยควำมรับผิดของผูข้ ำยตำมสัญญำฉบับนี้ในทุกกรณี
จะไม่เกินกว่ำจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่จ่ำย เว้นแต่สญ
ั ญำจะกำหนดไว้เป็ น
อย่ำงอื่น ทัง้ นี้ คำรับรองของผูข้ ำยจะมีผลคงอยู่เป็ นระยะเวลำทัง้ สิ้น 18 เดือนนับจำกวันทีก่ ำร
ซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นคำรับรองในบำงเรือ่ งซึ่งจะมีผลคงอยู่ตลอดไป หรือ เป็นระยะเวลำ
ทัง้ สิน้ 5 ปี แล้วแต่กรณี

กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ

กฎหมำยแห่งประเทศอังกฤษ

หมำยเหตุ :

(1)

(2)
(3)

8.2.2

-

เมือ่ วันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ได้ย่นื คำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำร
ฟื้นฟูกจิ กำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11 (Chapter 11) ต่อศำลล้มละลำยสำหรับเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Bankruptcy Court in the Southern District of New York)
ปจั จุบนั SEJ เปลีย่ นชือ่ เป็น BCPGJ
ั บนั เปลีย่ นชือ่ เป็ น Greenergy Holdings) และ SETI (ปจจุ
ั บนั
บริษทั เป้ำหมำย หมำยถึง SEJ SEDF (ปจจุ
เปลีย่ นชือ่ เป็น Greenergy Power) รวมถึงบริษทั และกิจกำรในเครือของบริษทั ข้ำงต้น

สัญญำซื้อขำยสิ นทรัพย์ (Asset Purchase Agreement)
คู่สญ
ั ญำ

ผูซ้ ้อื : HMJ
ผูข้ ำย : นิตบิ ุคลรำยหนึ่ง
ทัง้ นี้ ผูข้ ำยมิได้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน

วันลงนำมในสัญญำ

1 เม.ย. 59

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

เพื่อทำควำมตกลงและกำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรซื้อ ใบอนุ ญำตและที่ดนิ ที่เกีย่ วข้องกับกำร
พัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงกำร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 30 เมกะวัตต์

ค่ำตอบแทน

ผูซ้ ้อื มีหน้ำทีช่ ำระค่ำตอบแทนในแต่ละงวดตำมเงือ่ นไขควำมสำเร็จของแต่ละโครงกำร โดยมี
กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินกำรตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกัน
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
กำรชดใช้ควำมเสียหำย

กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ

8.2.3

1. คู่สญ
ั ญำตกลงรับผิดชดใช้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ำยจำกกำรทีค่ ่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ คำ
รับรองหรือข้อกำหนดใดๆ ตำมสัญญำ ตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำ
2. ผู้ข ำยตกลงรับผิดชดใช้ต่อผู้ซ้ือ ในกรณีท่ผี ู้ซ้อื ถู กฟ้อ งร้องจำกกำรที่ผู้ข ำยปฏิบตั ิผ ิดคำ
รับรองหรือข้อกำหนดใดๆ ตำมสัญญำ ตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำ
3. ผูข้ ำยตกลงรับผิดใช้ต่อผูซ้ ้อื ในกรณีทค่ี ่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำของผู้ซ้อื
เกินกว่ำอัตรำทีก่ ำหนดในสัญญำ
โดยควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำตำมสัญญำฉบับนี้ในทุกกรณีจะมีผลคงอยู่ตลอดไป
กฎหมำยแห่งประเทศญีป่ นุ่

สัญญำกำรลงทุนทีเค
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนทีเคของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว รวมทัง้ สิน้
5 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ
1

คู่สญ
ั ญำ

โครงกำร
โครงกำรที่ 1

วันที่ลงนำม

นักลงทุนทีเค

ผูด้ ำเนิ นกิ จกำร (Operator)

SEDF (ปจั จุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็ น
Greenergy Holdings)

SunEdison Japan SPC 2 Godo
ั บนั ชือ่ Nakatsugawa
Kaisha (ปจจุ

24 ธ.ค. 57

PV)
2

โครงกำรที่ 2

SEDF (ปจั จุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็ น
Greenergy Holdings)

SunEdison Japan SPC 5 Godo
ั บนั ชือ่ Takamori PV)
Kaisha (ปจจุ

24 มี.ค. 58

3

โครงกำรที่ 3

SEDF (ปจั จุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็ น
Greenergy Holdings)

SunEdison Japan SPC 6 Godo
ั บนั ชือ่ Nojiri PV)
Kaisha (ปจจุ

24 มี.ค. 58

4

โครงกำรที่ 4

SETI (ปจั จุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็ น
Greenergy Power)

GKTT

20 ต.ค. 57

5

โครงกำรที่ 5

SunEdison Japan SPC 35 Godo
Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่ J1)

SunEdison Japan SPC 8 Godo
ั บนั ชือ่ Nikaho PV)
Kaisha (ปจจุ

15 ก.ย. 58

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ของสัญญำ

เพือ่ ทำควำมตกลงและกำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับกำรเข้ำร่วมลงทุนประเภททีเค ภำยใต้กฎหมำยของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยนักลงทุนทีเคจะเป็ นผู้สนับสนุ นเงินลงทุนในโครงกำรทีเคตำมที่กำหนดใน
สัญญำ และผู้ดำเนินกิจกำรเป็ นผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ดำเนินกิจกำรจะแบ่งผลกำไร ขำดทุน
รวมถึงเงินได้ต่ำงๆ จำกโครงกำรทีเคให้แก่นกั ลงทุนทีเค

สิทธิและหน้ำทีข่ องผูด้ ำเนิน
กิจกำร

-

ผูด้ ำเนินกิจกำรมีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินธุรกิจภำยใต้ชอ่ื ของตนเอง อีกทัง้ มีภำระหน้ำที่ และควำม
รับผิดต่อบุคคลภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำรทีเค
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

-

สิทธิและหน้ำทีข่ องนัก
ลงทุนทีเค

-

8.2.4

ผูด้ ำเนินกิจกำรจะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะผูจ้ ดั กำรด้วยควำมรับผิดชอบ สุจริต และใช้สทิ ธิ
และอำนำจทีม่ ภี ำยใต้กฎหมำยและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเคเพื่อประโยชน์/
กำไรสูงสุด ของโครงกำรทีเค
ผู้ดำเนิ นกิจกำรสำมำรถดำเนิ นกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ เช่น
 กำรครอบครองหรือเช่ำทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรติดตัง้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์
 กำรติดต่อและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอใบอนุ ญำตเชื่อมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ
(Grid Connection)
 กำรขออนุญำตกำรดำเนินกำรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรติดตัง้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์
 กำรเข้ำทำสัญญำเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงสัญญำว่ำจ้ำงผูบ้ ริหำร
จัดกำรทรัพย์สนิ (Asset Management Agreement) สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เ บ็ ด เ ส ร็ จ ( EPC Agreement) แ ล ะ สั ญ ญ ำ ด ำ เ นิ น ก ำ ร แ ล ะ บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ
(O&M Contract) เป็ นต้น โดยเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำกำรลงทุน
ทีเค
นักลงทุนทีเคจะต้องชำระเงินลงทุนให้แก่ผดู้ ำเนินกิจกำรตำมจำนวนและเงือ่ นไขที่กำหนด
ในสัญญำกำรลงทุนทีเค
นักลงทุนทีเคจะไม่มสี ทิ ธิใดๆ ในกำรดำเนินธุรกิจ และไม่มหี น้ำทีต่ ้องรับผิดชอบต่อหนี้สนิ
หรือควำมรับผิดใดๆ ในหนี้สนิ ข้อเรียกร้องทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจในจำนวนเงินที่
เกินกว่ำเงินลงทุนในธุรกิจ
นักลงทุนทีเคจะไม่มกี รรมสิทธิหรื
์ อสิทธิอ่นื ใดในทรัพย์สนิ ของผูด้ ำเนินกิจกำร

กำรจัดสรรส่วนแบ่งกำไร/
ขำดทุน

ผูด้ ำเนินกิจกำรจะต้องจัดสรรส่วนแบ่งกำไร/ขำดทุนให้แก่นักลงทุนทีเคในอัตรำร้อยละ 97.0 ของ
กำไร/ขำดทุน ตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค

กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ

กฎหมำยแห่งประเทศญีป่ นุ่

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ Kyushu Electricity Power Company
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ Kyushu Electricity Power Company รวมทัง้ สิน้
4 สัญญำ โดยมีสำระสำคัญของสัญญำดังนี้
ลำดับ โครงกำร ผูด้ ำเนิ นกิ จกำร ที่ตงั ้ โครงกำร กำลังกำรผลิ ต แรงดันไฟฟ้ ำ
(Operator)
ไฟฟ้ ำตำม
(โวลต์)
สัญญำ
(กิ โลวัตต์)
1

โครงกำรที่ 1

SunEdison
Japan SPC 2
Godo Kaisha
(ปจั จุบนั ชือ่
Nakatsugawa
PV)

คำโงะชิมะ
ประเทศญีป่ นุ่

675
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6,000

วันที่ลงนำม

COD

30 ก.ค. 57

15 ส.ค. 57

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ โครงกำร ผูด้ ำเนิ นกิ จกำร ที่ตงั ้ โครงกำร กำลังกำรผลิ ต แรงดันไฟฟ้ ำ
(Operator)
ไฟฟ้ ำตำม
(โวลต์)
สัญญำ
(กิ โลวัตต์)

วันที่ลงนำม

COD

2

โครงกำรที่ 2

SunEdison
คุมำโมโตะ
Japan SPC 5 ประเทศญีป่ นุ่
Godo Kaisha
(ปจั จุบนั ชือ่
Takamori PV)

1,000

6,600

28 ม.ค. 58

16 ก.พ. 58

3

โครงกำรที่ 3

SunEdison
Japan SPC 6
Godo Kaisha
(ปจั จุบนั ชือ่
Nojiri PV)

มิยำซำกิ
ประเทศญีป่ นุ่

850

6,600

9 ก.พ. 58

12 ก.พ. 58

4

โครงกำรที่ 4

GKTT

คำโงะชิมะ
ประเทศญีป่ นุ่

8,100

66,000

31 ต.ค. 57

31 ส.ค. 58

สำระส ำคัญ ของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำที่บริษัทผู้ดำเนิ น กิจกำร (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ ละ
โครงกำรเข้ำทำกับ Kyushu Electricity Power Company มีดงั นี้
อำยุสญ
ั ญำ

สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบั จำกวันทีว่ นั อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครัง้ แรก

อัตรำกำรรับซือ้ ไฟฟ้ำ

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโลวัตต์-ชัวโมง
่ คงทีต่ ลอดอำยุสญ
ั ญำ

กำรจำกัดปริมำณกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment)

Kyushu Electricity Power Company มีสทิ ธิจำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำโดยไม่ตอ้ งชดใช้ควำม
เสีย หำยที่เกิดขึ้น เป็ น จำนวนรวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่ อ รอบปี บญ
ั ชี หรือ ตำมกรณีอ่ืน ใดที่
กำหนดในสัญญำ โดยกำรยื่นหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้ง กำรจำกัด
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำพร้อมรำยละเอียดตำมทีร่ ะบุในสัญญำ

กำรยกเลิกสัญญำ

1. กลุ่มบริษทั ฯ ยื่นหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึง Kyushu Electricity Company แสดงควำม
ประสงค์ทจ่ี ะยุตกิ ำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ
2. หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญำได้โดยกำรส่งหนังสือไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง
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8.2.5

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำกับ Tohoku Electric Power Company
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ Tohoku Electricity Power Company รวมทัง้ สิน้
1 สัญญำ โดยมีสำระสำคัญของสัญญำดังนี้

8.2.6

โครงกำร

โครงกำรที่ 5

ผูด้ ำเนินกิจกำร
(Operator)

ั บนั ชือ่ Nikaho PV)
SunEdison Japan SPC 8 Godo Kaisha (ปจจุ

ทีต่ งั ้ โครงกำร

อำกิตะ ประเทศญีป่ นุ่

กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำ (กิโลวัตต์)

8,833

แรงดันไฟฟ้ำ (โวลต์)

60,000

วันทีล่ งนำม

25 ก.ย. 2558

COD

15 ก.ค. 2559

อำยุสญ
ั ญำ

สัญญำมีกำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบั จำกวันทีว่ นั อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครัง้ แรก

อัตรำกำรรับซือ้ ไฟฟ้ำ

อัต รำรับซื้อ ไฟฟ้ ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโ ลวัต ต์ - ชัวโมง
่
คงที่ต ลอดอำยุ
สัญญำ

กำรจำกัดปริมำณกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment)

Tohoku Electricity Power Company มีส ิท ธิจำกัดปริมำณกำรรับซื้อ ไฟฟ้ำโดยไม่ต้องชดใช้
ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ เป็นจำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบญ
ั ชี หรือตำมกรณีอ่นื ใด
ทีก่ ำหนดในสัญญำ โดยกำรยืน่ หนังสือเป็นลำยลักษณ์อกั ษรถึงกลุ่มบริษทั ฯ เพือ่ แจ้งกำรจำกัด
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำพร้อมรำยละเอียดตำมทีร่ ะบุในสัญญำ

กำรยกเลิกสัญญำ

1. กลุ่ มบริษัทฯ ยื่น หนังสือ เป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษรถึง Tohoku Electricity Company แสดง
ควำมประสงค์ทจ่ี ะยุตกิ ำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ
2. หำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญำได้โดยกำรส่งหนังสือไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง

สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement)
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จสำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในประเทศญี่ ปุ่ น กับ SunEdison Construction Company (ป จั จุ บ ัน ชื่ อ BCPGE) และ JFE Electrical &
Control Systems Incorporation รวมจำนวน 5 สัญญำ ดังนี้

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 22

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

ผูร้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จ

1

SunEdison Japan SPC 2 Godo
Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Nakatsugawa PV)

SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGE)(1)

คำโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่ 25 เม.ย. 57

2

SunEdison Japan SPC 5 Godo
Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่ Takamori
PV)

SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGE)(1)

คุมำโมโตะ ประเทศญีป่ นุ่

1 ต.ค. 57

3

SunEdison Japan SPC 6 Godo
Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่ Nojiri PV)

SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGE)(1)

มิยำซำกิ ประเทศญีป่ นุ่

1 ต.ค. 57

4

GKTT

JFE Electrical & Control
Systems Incorporation

คำโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่

29 ส.ค. 57

อำกิตะ ประเทศญีป่ นุ่

30 มิ.ย. 58

5

SunEdison Japan SPC 8 Godo Daiwa House Indutry Co., Ltd.
Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่ Nikaho PV)

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

หมำยเหตุ : (1) BCPGE เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ

กำรรับประกันผลงำนโดย
ผูร้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จ

กำรรับประกันผลงำนโดยผูร้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) กำรรับประกันคุณภำพของอุปกรณ์หลัก ภำยในระยะเวลำนับจำกวันทีผ่ รู้ บั จ้ำงได้ส่งมอบ
งำนเสร็จสิน้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 2 – 25 ปี
 งำนเกีย่ วกับเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 1 – 2 ปี
 งำนเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 2 ปี
 งำนอื่นๆ 2 – 10 ปี
(2) กำรรับประกันประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio)
ผูร้ บั จ้ำงรับประกันว่ำในช่วงระยะเวลำ 2 ปีแรกจำกวันทีส่ ่งมอบ ประสิทธิภำพของระบบ
ผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จะต้องเป็ นไปตำมระดับตำมที่กำหนดในสัญญำ หำก
ประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต่ำกว่ำทีผ่ รู้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จ
รับประกัน ผูร้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่ำชดเชยหรือดำเนินกำรแก้ไขให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำง
ตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำ

กำรรับประกันผลงำนโดย
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์หลัก

ผูร้ บั เหมำแบบเบ็ดเสร็จได้โอนสิทธิกำรเรียกร้องตำมเงือ่ นไขกำรรับประกันอุปกรณ์โดยผูผ้ ลิต
อุปกรณ์หลักให้แก่ผดู้ ำเนินกิจกำร (Operator) ได้แก่ ประกันคุณภำพวัสดุและฝีมอื กำรผลิตแผง
เซลล์แสงอำทิตย์เป็ นระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำทีส่ ำมำรถผลิตได้เป็ น
ระยะเวลำ 25 ปี และประกันระยะยำวสำหรับคุณภำพของเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)

กำรรับประกันจำนวน
พลังงำนไฟฟ้ำขัน้ ต่ำที่



โครงกำรที่ 1 – 3 : ผู้ผ ลิต แผงเซลล์แ สงอำทิต ย์ร บั ประกัน จำนวนพลังงำนไฟฟ้ ำ เป็ น
ระยะเวลำ 25 ปี โดยหำกพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้สญ
ู เสียเกินกว่ำร้อยละ 3.5 ในปีแรก และ
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 23

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
สำมำรถผลิตได้ (Warranty
for Power Output)





คู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้หำกเกิดเหตุกำรณ์ ตำมทีไ่ ด้ระบุในสัญญำ
รวมถึงในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยกระทำผิดสัญญำในสำระสำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หลังจำกได้รบั แจ้งเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำ

กำรเลิกสัญญำ

8.2.7

ร้อยละ 0.7 ในปี ท่เี หลือ ของกำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรคำนวณในเอกสำรกำร
รับประกันแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิต ย์
เพิม่ เติมให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำที่สูญเสียไปนัน้ หรือเปลี่ยนแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ทเ่ี สียหำยดังกล่ำว
โครงกำรที่ 4 : ผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รบั ประกันจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ เป็ นระยะเวลำ
25 ปี โดยหำกพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้สญ
ู เสียเกินกว่ำร้อยละ 3.0 ในปีแรก และร้อยละ 0.7
ในปีทเ่ี หลือ ของกำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงือ่ นไขกำรคำนวณในเอกสำรกำรรับประกันแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิม่ เติมให้แก่ผู้
ว่ ำ จ้ำ งเพื่อ ชดเชยพลัง งำนไฟฟ้ ำที่สูญ เสีย ไปนัน้ หรือ เปลี่ย นแผงเซลล์แ สงอำทิต ย์ท่ี
เสียหำยดังกล่ำว
โครงกำรที่ 5 : ผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รบั ประกันจำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ เป็ นระยะเวลำ
25 ปี โดยหำกพลังงำนไฟฟ้ำทีผ่ ลิตได้สญ
ู เสียเกินกว่ำร้อยละ 2.5 ในปีแรก และร้อยละ 0.7
ในปีทเ่ี หลือ ของกำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงือ่ นไขกำรคำนวณในเอกสำรกำรรับประกันแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิม่ เติมให้แก่ผู้
ว่ ำ จ้ำ งเพื่อ ชดเชยพลัง งำนไฟฟ้ ำที่สูญ เสีย ไปนัน้ หรือ เปลี่ย นแผงเซลล์แ สงอำทิต ย์ท่ี
เสียหำยดังกล่ำว

สัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ (O&M Contract)
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ
BCPGE รวมจำนวน 5 สัญญำ โดยมีสำระสำคัญของสัญญำดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

ผูร้ บั จ้ำง

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำยุสญ
ั ญำ

1

SunEdison Japan SPC 2
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Nakatsugawa PV)
SunEdison Japan SPC 5
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Takamori PV)
SunEdison Japan SPC 6
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Nojiri PV)
GKTT

SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGE)(1)
SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
(BCPGE)(1)
SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGE)(1)
SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGE)(1)

คำโงะชิมะ
ประเทศญีป่ นุ่

26 ธ.ค. 57

20 ปี

คุมำโมโตะ
ประเทศญีป่ นุ่

24 มี.ค. 58

20 ปี

มิยำซำกิ
ประเทศญีป่ นุ่

24 มี.ค. 58

20 ปี

คำโงะชิมะ
ประเทศญีป่ นุ่

29 มิ.ย. 58

20 ปี

2

3

4

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 24

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ผูว้ ่ำจ้ำง

ลำดับ
5

ผูร้ บั จ้ำง

SunEdison Japan SPC 8 SunEdison Construction
ั บนั ชือ่
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Company (ปจจุ
Nikaho PV)
BCPGE)(1)

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำยุสญ
ั ญำ

อำกิตะ
ประเทศญีป่ นุ่

12 พ.ย. 58

5 ปี และต่อเนื่องครัง้
ละ 5 ปี โดย
อัตโนมัตจิ นกว่ำจะมี
กำรยุตสิ ญ
ั ญำ

หมำยเหตุ : (1) BCPGE เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

ด ำเนิ น งำน และบ ำรุ ง รัก ษำโรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิต ย์ โดยผู้ร ับ จ้ำ งต้ อ งตรวจสอบกำร
ดำเนินกำร และบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงดำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีก่ ำหนด
ในสัญญำ

ค่ำจ้ำง และกำรชำระค่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงชำระค่ำตอบแทนรำยปี สำหรับโครงกำรที่ 1 – 3 ในอัตรำปีละประมำณ 2.9 – 4.3
ล้ำนเยน และสำหรับโครงกำรที่ 4 และ 5 ปี ละประมำณ 28.0 – 42.0 ล้ำนเยน โดยจะชำระเงิน
เป็ นรำยไตรมำส และชำระค่ำตอบแทนจำกกำรให้บริกำรเพิม่ เติม ที่นอกเหนือไปจำกแผนกำร
ให้บริกำรที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ในกรณีท่อี ตั รำควำมพร้อ มในกำรผลิตพลังงำน (Availability
rate) เกินกว่ำอัตรำตำมทีร่ ะบุในสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงจะชำระส่วนแบ่งเพิม่ เติมให้แก่ผรู้ บั จ้ำงในปี
ถัดไป
กำรเลิกสัญญำ

8.2.8

1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ถึงผู้รบั จ้ำงแสดงควำม
ประสงค์ทจ่ี ะยกเลิกสัญญำ
2. ในกรณีทผ่ี วู้ ่ำจ้ำงไม่ชำระหนี้ภำยในเวลำทีก่ ำหนด และเมือ่ ผูร้ บั จ้ำงเรียกให้ชำระหนี้ ผูว้ ่ำจ้ำง
ยังคงไม่ชำระหนี้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ทีเ่ รียกให้ชำระหนี้ ผูร้ บั จ้ำงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำ
ได้ทนั ทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูว้ ่ำจ้ำง
3. ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยใดกระทำผิดสัญญำในสำระสำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำว
ภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รบั แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง ให้ค่สู ญ
ั ญำ
อีกฝ่ำยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ทีโดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีก่ ระทำผิด
สัญญำ

สัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement)
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญีป่ นุ่ กับ BCPGJ และ TSS รวมจำนวน 5 สัญญำ ดังนี้
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

ผูร้ บั จ้ำง

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำยุสญ
ั ญำ

1

SunEdison Japan SPC 2
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Nakatsugawa PV)

SunEdison Japan
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGJ)(1)

คำโงะชิมะ
ประเทศญีป่ นุ่

20 ธ.ค. 57

20 ปี

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 25

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ผูว้ ่ำจ้ำง

ผูร้ บั จ้ำง

ที่ตงั ้ โครงกำร

วันที่ลงนำม

อำยุสญ
ั ญำ

2

SunEdison Japan SPC 5
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Takamori PV)

SunEdison Japan
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGJ)(1)

คุมำโมโตะ
ประเทศญีป่ นุ่

24 มี.ค. 58

20 ปี

3

SunEdison Japan SPC 6
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Nojiri PV)

SunEdison Japan
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGJ)(1)

มิยำซำกิ
ประเทศญีป่ นุ่

24 มี.ค. 58

20 ปี

4

GKTT

TSS(2)

คำโงะชิมะ
ประเทศญีป่ นุ่

30 ม.ค. 58

20 ปี

5

SunEdison Japan SPC 8
Godo Kaisha (ปจั จุบนั ชือ่
Nikaho PV)

SunEdison Japan
ั บนั ชือ่
Company (ปจจุ
BCPGJ)(1)

อำกิตะ
ประเทศญีป่ นุ่

10 ก.ย. 58

5 ปี และต่อเนื่อง
ครัง้ ละ 5 ปี โดย
อัตโนมัตจิ นกว่ำจะ
มีกำรยุตสิ ญ
ั ญำ

หมำยเหตุ : (1) BCPGJ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0
(2) TSS เป็ นบริษท
ั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 51.0

สำระสำคัญของสัญญำสรุปได้ดงั นี้
ขอบเขตงำนทีส่ ำคัญ

เรียกเก็บเงิน ชำระเงิน จัดทำงบประมำณประจำปี จัดทำและต่ออำยุประกันภัย จัดทำรำยงำน
จัดกำรกำรได้มำและจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ของผู้ว่ำจ้ำง ประสำนงำนสำหรับกำรดำเนิน กำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จัดเตรียมและนำส่งเอกสำรและรำยงำนตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำกำร
ลงทุนทีเค สัญญำกูย้ มื เงิน และสัญญำอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึง
ดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำและกฎหมำย

ค่ำจ้ำง และกำรชำระค่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงชำระค่ำตอบแทนรำยปี สำหรับโครงกำรที่ 1-3 ในอัตรำปีละประมำณ 1.0 – 3.0 ล้ำน
เยน และสำหรับโครงกำรที่ 4 และ 5 ในอัตรำปีละประมำณ 9.0 – 10.0 ล้ำนเยน ตำมเงือ่ นไขที่
ระบุในสัญญำ โดยจะชำระเงินเป็นรำยไตรมำส
กำรเลิกสัญญำ

1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผู้รบั จ้ำงแสดงควำมประสงค์ทจ่ี ะยกเลิกสัญญำ
เป็นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน
2. ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยใดกระทำผิดสัญญำในสำระสำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำว
ภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รบั แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง ให้ค่สู ญ
ั ญำ
่
่
อีกฝำยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ทีโดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังคู่สญ
ั ญำฝำยทีก่ ระทำผิด
สัญญำ

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ำ 26

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

8.2.9

สัญญำเงิ นกู้ที่สำคัญ
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำสัญญำเงินกูก้ บั กลุ่มสถำบันกำรเงินในประเทศญี่ปุ่นรวมจำนวน 5 สัญญำ
โดยมีอตั รำดอกเบีย้ ประมำณร้อยละ 2.6 - 3.6 ต่อปี ดังนี้
8.2.9.1

สัญญำเงิ นกู้สำหรับโครงกำรที่ 1

ผูก้ ู้

ั บนั ชือ่ Nakatsugawa PV)
SunEdison Japan SPC 2 Godo Kaisha (ปจจุ

ผูใ้ ห้กู้

สถำบันกำรเงินในประเทศญีป่ นุ่ แห่งที่ 1

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น ในกำรก่ อ สร้ำ งโครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ที่ค ำโงะชิม ะ
ประเทศญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 0.675 เมกะวัตต์

ระยะเวลำ

ธ.ค. 57 – ม.ค. 75

วงเงินกูร้ วม

254 ล้ำนเยน

8.2.9.2

สัญญำเงิ นกู้สำหรับโครงกำรที่ 2

ผูก้ ู้

ั บนั ชือ่ Takamori PV)
SunEdison Japan SPC 5 Godo Kaisha (ปจจุ

ผูใ้ ห้กู้

สถำบันกำรเงินในประเทศญีป่ นุ่ แห่งที่ 1

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น ในกำรก่ อ สร้ำ งโครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ที่คุ มำโมโตะ
ประเทศญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 1.0 เมกะวัตต์

ระยะเวลำ

มี.ค. 58 – เม.ย. 75

วงเงินกูร้ วม

355 ล้ำนเยน

8.2.9.3

สัญญำเงิ นกู้สำหรับโครงกำรที่ 3

ผูก้ ู้

ั บนั ชือ่ Nojiri PV)
SunEdison Japan SPC 6 Godo Kaisha (ปจจุ

ผูใ้ ห้กู้

สถำบันกำรเงินในประเทศญีป่ นุ่ แห่งที่ 1

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพือ่ เป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ทีม่ ยิ ำซำกิ ประเทศ
ญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 0.85 เมกะวัตต์

ระยะเวลำ

มี.ค. 58 – เม.ย. 75

วงเงินกูร้ วม

3,349 ล้ำนเยน
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8.2.9.4

สัญญำเงิ นกู้สำหรับโครงกำรที่ 4

ผูก้ ู้

GKTT

ผูใ้ ห้กู้

สถำบันกำรเงินในประเทศญีป่ นุ่ แห่งที่ 2

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น ในกำรก่ อ สร้ำ งโครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ที่ค ำโงะชิม ะ
ประเทศญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.1 เมกะวัตต์

ระยะเวลำ

ม.ค. 59 – ธ.ค. 75

วงเงินกูร้ วม

2,811 ล้ำนเยน

8.2.9.5

สัญญำเงิ นกู้สำหรับโครงกำรที่ 5

ผูก้ ู้

ั บนั ชือ่ Nikaho PV)
SPC 8 Godo Kaisha (ปจจุ

ผูใ้ ห้กู้

กลุ่มสถำบันกำรเงินในประเทศญีป่ นุ่ แห่งที่ 3

วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื

เพื่อเป็ นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ทีอ่ ำกิตะ ประเทศ
ญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์

ระยะเวลำ

ก.ย. 58 – มิ.ย. 76

วงเงินกูร้ วม

4,277 ล้ำนเยน
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