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1. ปจจัยความเสี่ยง             

1.1 ความเสี่ยงในดานการจําหนายไฟฟาและไอน้ํา 

1.1.1 ความเสี่ยงจากการสิ้นสดุสัมปทานประกอบกิจการไฟฟากับกระทรวงมหาดไทย 
 บริษัทไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจากกระทรวงมหาดไทยเปนระยะเวลา 15 ป โดยมีเงื่อนไขกําหนดวาเมื่อสัมปทานสิ้นอายุ 
ผูใหสัมปทานมีสิทธิที่จะซ้ือกิจการไฟฟาทั้งหมดจากผูรับสัมปทาน หากผูใหสัมปทานไมประสงคจะซ้ือและผูรับสัมปทานมีความประสงคจะ
ดําเนินการตอไป ผูใหสัมปทานจะพิจารณาตออายุสัมปทานออกไปตามสมควร ในขณะที่บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (“กฟผ.”) เปนระยะเวลา 25 ป และมีสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับ บริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)
(“SPI”) เปนระยะเวลา 15 ป ดังนั้นกรณีที่บริษัทไมไดรับการตออายุสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาหลังจากครบอายุ 15 ป จะสงผลใหบริษัทไม
สามารถดําเนินการโรงไฟฟาและจําหนายไฟฟาและไอน้ําตอไปได บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 อนึ่ง สาเหตุที่กระทรวงมหาดไทยไมสามารถใหสัมปทานแกบริษัทมากกวา 15 ปได เนื่องจากติดขอจํากัดทางกฎหมายซึ่งกําหนดอายุ
สัมปทานสูงสุด คือ 15 ป  

1.1.2 ความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํา 
 บริษัทมีลูกคาเพียง 2 ราย ไดแก กฟผ. และ SPI โดยสัดสวนรายไดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มาจาก กฟผ. และ SPI คิด
เปนรอยละ 69.66 และ 30.27 ของรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากลูกคารายใดรายหนึ่งบอกเลิกสัญญาซื้อขายกับ
บริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคาทั้งสองราย โดยทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. เปนระยะเวลา 25 ป และ
ทําสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับ SPI เปนระยะเวลา 15 ป โดยที่คูสัญญาสามารถตอสัญญาหลังจากครบอายุสัญญาไดอีก 25 ป  
 อยางไรก็ตาม กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัทไดในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. หรือบริษัท
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กพึงตองปฏิบัติ (SPP Grid Code) หรือบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญได แตจากผลการดําเนินงานของบริษัทที่ผานมานับต้ังแตวันเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาจนกระทั่งถึงปจจุบัน บริษัท
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสําคัญตางๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ไดทุกประการ โดยไมเคยทําผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย
ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาจาก กฟผ. อยูในเกณฑตํ่า 
 สําหรับการจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับ SPI ถือวามีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกคารายนี้คอนขางต่ําเชนเดียวกัน เนื่องจาก SPI นํา
ไฟฟาและไอน้ําไปจําหนายตอใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา อีกทอดหนึ่ง โดยทําเปน
สัญญาซื้อขายระยะยาว ซ่ึงทั้ง SPI และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ลวนแลวแตเปนบริษัท
ในกลุมสหพัฒนเชนเดียวกับบริษัท ทําใหมีความเปนไปไดนอยที่จะบอกเลิกสัญญาหากบริษัทยังสามารถสงมอบสินคาและบริการที่ดี มี
คุณภาพเปนที่นาพอใจและมีราคาขายที่เหมาะสมใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ได ทั้งนี้จากผลประกอบการที่ผานมา บริษัทสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการสงมอบไฟฟาและไอน้ําไดอยางครบถวน จึงทําใหเช่ือไดวาเหตุแหงการที่ SPI จะบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับ
บริษัทอาจไมเกิดขึ้นเลย หรือมีความเปนไปไดนอยมากที่จะถูกบอกเลิกสัญญา 

1.1.3 ความเสี่ยงในการถูกปรับลดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 
 บริษัทจะมีความเสี่ยงในการถูกปรับลดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจายพลังไฟฟา
ไดตามปริมาณที่กําหนดในสัญญาและไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลา 18 เดือน (รายละเอียดตามสรุปสาระสําคัญของสัญญาในเอกสาร
แนบ 5) 
 บริษัทไดใหความสําคัญกับความแนนอนในการสงมอบไฟฟาใหกับ กฟผ. อยางมาก โดยกําหนดเงื่อนไขในสัญญาการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาให บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด (“OEG”) รับประกันกําลังการผลิตสําหรับ กฟผ. ในชวงความตองการใชไฟฟา
สูงสุด (EGAT Peak Period Capacity) และความมีเสถียรภาพในการผลิตและจายไฟฟาใหกับ กฟผ. (Plant Reliability) เพื่อสรางความมั่นใจ
วาบริษัทจะสามารถจายไฟฟาใหกับ กฟผ. ไดตามปริมาณที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้จากผลการดําเนินงานที่ผานมานับต้ังแตวันเริ่มตน
จําหนายไฟฟาเพื่อการคาบริษัทสามารถผลิตและจายไฟฟาใหกับ กฟผ. ไดตามปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดมาโดยตลอด   
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1.1.4 ความเสี่ยงจากการจัดตัง้ตลาดกลางซื้อขายไฟฟา 
 ตามแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ไดมีการกําหนดทิศทางการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในระยะยาวใหมีการจัดต้ังตลาดกลางซื้อ
ขายไฟฟาต้ังแตป 2546 เปนตนไป แตเนื่องจากมีขอวิตกวาการจัดต้ังตลาดกลางซื้อขายไฟฟาจะทําใหระบบไมมีความมั่นคงและขาดแคลน
ไฟฟาอยางที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอารเจนตินา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงพิจารณาใหมีการชะลอการจัดตั้ง
ตลาดกลางซื้อขายไฟฟา และทําการทบทวนแผนการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาเพื่อจัดรูปแบบอื่นในการแขงขันทั้งในดานการผลิตและดาน
การจัดหา แตเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีผลสรุปที่ชัดเจนของแนวทางการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา จึงทําใหบริษัทไมสามารถประเมินผล
กระทบที่มีตอการดําเนินงานของบริษัทอยางชัดเจนได 

1.2 ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติการ 

1.2.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผูดําเนินการดานการปฏิบัตกิารเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา 
 บริษัทไดวาจาง OEG เปนผูรับผิดชอบดําเนินการในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาทั้งหมด โดยไดตกลงทําเปน
สัญญาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา มีอายุสัญญา 7 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีคาใชจายและคาธรรมเนียมในการบริหารงาน 
(ไมนับรวมคาใชจายที่เรียกชําระคืน อันไดแก คาวัสดุสิ้นเปลือง คาเครื่องมืออุปกรณ และคาซอมแซม) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3.50-
4.15 ของคาใชจายรวม 
 จึงถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่ตองพึ่งพิง OEG ในการบริหารงานโรงไฟฟา โดยบริษัทอาจไดรับผลกระทบในกรณี
ที่ OEG ไมสามารถปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทไดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือ OEG ตองการยกเลิกสัญญา
การบริหารงานกับบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ ในการรับจางบริหารงาน หรือ OEG มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดําเนินธุรกิจ เชน 
เปลี่ยนนโยบายไมรับบริหารโครงการโรงไฟฟาในประเทศไทยอีกตอไป แตเปลี่ยนไปดําเนินการรับบริหารโครงการโรงไฟฟาในภูมิภาคอื่นแทน 
ซ่ึงเหตุการณดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท  
 อยางไรก็ตาม  OEG มีความสัมพันธกับบริษัทจากการที่มีผูถือหุนรวมกัน คือ บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนช่ันแนล เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุนโดยตรงใน OEG รอยละ 25.95 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว (ณ วันที่ 24 เมษายน 2545) ในขณะเดียวกันก็
เปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัทรอยละ 16.26 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว (ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2546) ทําใหเช่ือไดวามีความเปนไปได
คอนขางนอยที่ OEG จะยกเลิกหรือไมตอสัญญากับบริษัท 
 หากมีการยกเลิกสัญญาในการบริหารงานกับ OEG เกิดขึ้น จะตองมีการแจงลวงหนาไมนอยกวา 12 เดือนกอนวันสิ้นสุดสัญญา 
ในชวงเวลาดังกลาว บริษัทสามารถคัดเลือกผูชํานาญการในการบริหารโรงไฟฟารายอื่นมาดําเนินงานแทนได เชน กฟผ. หรือ บริษัท ผลิตไฟฟา 
จํากัด (มหาชน) เปนตน 
            นอกจากนี้เมื่อหมดอายุสัญญาการปฏิบัติการและบํารุงรักษากับ OEG หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดําเนินการรายใหม บริษัทอาจ
มีความเสี่ยงในดานคาใชจายและคาธรรมเนียมในการบริหารงานโรงไฟฟาซ่ึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปนอัตราใหมที่สูงขึ้น 

1.2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาวตัถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ประกอบดวย กาซธรรมชาติ น้ํามันดีเซล น้ํา และสารเคมี โดยกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบที่
สําคัญที่สุด เนื่องจากมีมูลคาสูงถึงรอยละ 73-82 ของตนทุนขายทั้งหมดในปที่บริษัทไมมีการบํารุงรักษาครั้งใหญหรือการซอมใหญ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบที่สําคัญนี้ บริษัทจึงไดมีการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (“ปตท.”) ตาม
จํานวนและราคาที่กําหนดไวในสัญญาเปนระยะเวลา 21 ป นับจากวันที่บริษัทไดเร่ิมดําเนินการใชประโยชนเพื่อการคา โดยสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติดังกลาวสามารถตออายุสัญญาไดอีก 4 ป นอกจากนี้ ในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีที่ ปตท. ไมสามารถ
สงกาซธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามที่ตกลงกันในสัญญาใหแกบริษัทได  โดยที่ ปตท. จะตองเปนผูรับภาระคาใชจายสวนตางอันเนื่องมาจาก
การเดินเครื่องจักรดวยน้ํามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติ 
 สําหรับน้ําดิบที่ใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ํานั้น บริษัทไดลดความเสี่ยงโดยทําเปนสัญญาซื้อขายน้ําดิบระยะยาวกับ บริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“EASTW”) นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหลงน้ําดิบสํารองอีกแหลงหนึ่ง ซ่ึงเก็บอยู
ในอางเก็บน้ําภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี อีกดวย 
 บริษัทไมมีปญหาในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาและไอน้ําประเภทอื่นๆ ซ่ึงไดแก น้ํามันดีเซล และสารเคมี เนื่องจากใชปริมาณ
ไมมากนัก และบริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบเหลานี้จากผูจัดจําหนายภายในประเทศไดโดยงาย  
 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบโดยรวมอยูในเกณฑตํ่า  



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

1.2.3 ความผันแปรของราคาวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต 
 กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัท ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคากาซธรรมชาติจะสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตไฟฟาของบริษัท อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากผลกระทบของการผันผวนของ
ราคากาซธรรมชาติจัดอยูในเกณฑตํ่า เนื่องจากสูตรการคํานวณคาพลังงานไฟฟาในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. นั้นไดมีการคํานวณใหแปร
ผันตามตนทุนจริงของราคากาซธรรมชาติที่บริษัทซ้ือจาก ปตท. ทําใหบริษัทไดรับการชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคากาซธรรมชาติ
ในสวนของการผลิตไฟฟาที่ขายให กฟผ. ทั้งหมด สําหรับคาพลังงานไฟฟาที่ไดรับจาก SPI นั้นอิงกับสูตรคาไฟฟาของ กฟภ.  โดยคาไฟฟาสวน
หนึ่งจะแปรผันตามตนทุนเช้ือเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงเรียกวาสูตรปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (FT) ที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงทุก 4 
เดือน ทําใหคาพลังงานไฟฟาของ SPI มีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคากาซธรรมชาติเชนเดียวกัน ที่ผานมาราคากาซธรรมชาติจะ
คอนขางคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณรอยละ 3-5 ตอป ในขณะที่สูตรปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยประมาณรอยละ 
3 ตอป เพียงแตไมไดมีการปรับทุกเดือนเหมือนเชนคาพลังงานไฟฟาที่ไดจาก กฟผ.  ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตไฟฟาของบริษัทถือวาอยูในเกณฑตํ่าเนื่องจากไดรับการชดเชยจากการปรับปรุงคาพลังงานไฟฟาดังที่ไดกลาวมา  

1.2.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กลุมสหพัฒนมีอํานาจควบคุมทั้งหมด 
 เนื่องจากในปจจุบันผูถือหุนสวนใหญของบริษัทเปนบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัทตางๆ ในกลุมสหพัฒน ทําใหกลุมสหพัฒน
มีอํานาจควบคุมในบริษัททั้งหมด  ไมมีการถวงดุลอํานาจจากผูถือหุนกลุมอื่น  

1.3 ความเสี่ยงดานการเงิน 

1.3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ในการดําเนินงานที่ผานมาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทในสวนของการจายชําระ
คืนเงินกู คาใชจายในการดําเนินงานสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงประกอบดวย คาปฏิบัติการและบํารุงรักษา และดอกเบี้ยจาย และภาระ
เงินกูที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  
 อยางไรก็ตาม นับต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนตนมา หนี้สกุลเงินสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 23.302 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาของ
บริษัทไดถูกแปลงเปนหนี้สกุลเงินบาท ทําใหบริษัทไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนที่เกิดจากภาระเงินกูและดอกเบี้ยจาย ดังนั้น ใน
ปจจุบันผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอรายจายของบริษัทคงเหลือเฉพาะสวนหนึ่งของคาปฏิบัติการและบํารุงรักษาที่เปนสกุลเงิน
สหรัฐอเมริกาซ่ึงคิดเปนเพียงรอยละ 1.504 ของคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมด 
 ในสวนของรายไดจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะในสวนของคาพลังไฟฟาที่เรียกเก็บจากกฟผ. 
โดยที่รอยละ 80 ของอัตราคาพลังไฟฟาจะแปรตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามเนื่องจากรายไดในสวนของพลัง
ไฟฟาทั้งหมดคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 22-23 ของรายไดรวม ดังนั้นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตอรายไดรวม จึงอยูในเกณฑที่ตํ่า 
โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทุกๆ 1 บาท จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดของบริษัทประมาณ 805,000 บาทตอ
เดือน หรือคิดเปนรอยละ 0.70 ของรายไดรวม 

1.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ในชวงการดําเนินการที่ผานมา ผลประกอบการของบริษัทไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินกู
สกุลบาทและเงินกูสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และบริษัทมิไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest Rate Swap) อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการชําระคืนเงินกูยืมจากกลุมเจาหนี้สถาบัน
การเงินเดิมลวงหนาทั้งจํานวน และทําสัญญาเงินกูกับเจาหนี้สถาบันการเงินใหม โดยไดมีการเปลี่ยนจากเงินกูสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาเปน
เงินบาททั้งหมด และไดบรรลุขอตกลงที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนตน
มา โดยเงินกูสกุลบาทไดมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวง 3 ปแรก หลังจากนั้นจึงกําหนดเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยสามารถสรุป
อัตราดอกเบี้ยไดดังนี้  
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ป อัตราดอกเบี้ย 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 3.625 
ปที่ 4 – 7 MLR – รอยละ 2.0 
ปที่ 8 - 13 MLR – รอยละ 1.5 

 
  เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใหมชวยทําใหบริษัทไมมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเปนระยะเวลา 3 ป  

1.3.3 ความเสี่ยงในการผันผวนของกําไรจากการดําเนินงานอันเนื่องมาจากคาใชจายในการบํารุงรักษา 
 โดยปกติในแตละปบริษัทจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาทั่วไป (Routine Maintenance Costs) อยูในวงเงินประมาณปละ 40-50 
ลานบาท และหลังจากการเดินเครื่องครบ 25,000 ช่ัวโมง (ประมาณ 3 ป) บริษัทจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาครั้งใหญ (Major 
Maintenance Costs) ซ่ึงมีคาใชจายอยูในวงเงินประมาณ 60 ลานบาทตอครั้งตอเครื่อง นอกจากนี้เมื่อช่ัวโมงการเดินเครื่องครบ 50,000 
ช่ัวโมง (ประมาณ 6 ป) บริษัทจะมีคาใชจายในการซอมใหญ (Major Overhaul Costs) ซ่ึงถือวาเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ใชวงเงินมาก
ที่สุดคือประมาณ 130 ลานบาทตอครั้งตอเครื่อง นอกจากนี้ ในแตละปบริษัทยังอาจมีคาใชจายในการซอมช้ินสวนอุปกรณตางๆ ที่เสียหาย ซ่ึง
ไมไดมีการวางแผนลวงหนาไว (Unplanned Maintenance) โดยคาใชจายในสวนนี้จะไมสามารถระบุงบประมาณเบื้องตนได จํานวนคาใชจาย
จะขึ้นอยูกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในแตละป  (รายละเอียดคาใชจายในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา ตามขอ 3.4.5 หนา 25) 
 บริษัทตระหนักถึงผลกระทบตอการผลิตและรายไดบริษัทจากการหยุดการเดินเครื่องในชวงการบํารุงรักษา จึงไดมีการออกแบบ
โรงไฟฟาใหมีการใชเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกสหลัก (Gas Turbine) หลายชุด และสามารถถอดซอมโดยใชเครื่องสํารองเขาติดตั้งใชงานแทน 
ผลกระทบตอการผลิตและรายไดจึงเกิดขึ้นเฉพาะชวงสับเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกสซ่ึงใชเวลาประมาณ 3 วัน 
 ตามหลักการบัญชีคาบํารุงรักษาครั้งใหญและคาซอมใหญจะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่เกิดรายการทั้งจํานวน ทําใหสงผล
กระทบอยางมากตอคาใชจายในปที่เกิดรายการ ซ่ึงบริษัทไดตระหนักถึงปญหานี้ จึงไดมีการวางแผนกําหนดตารางชั่วโมงการเดินเครื่องให
เหมาะสมเพื่อใหกําหนดเวลาการบํารุงรักษาครั้งใหญหรือการซอมใหญของเครื่องจักรและอุปกรณแตละชุดสลับกันไปและอยูในคนละป 
งบประมาณ  ซ่ึงชวยลดผลกระทบทางดานคาใชจายได  
 สําหรับแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทรวมทั้งงบประมาณคาใชจายในชวงป 2546-2551 สามารถดูรายละเอียดไดที่หัวขอ 
3.4.5 คาใชจายในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 
 จากการที่การบํารุงรักษาครั้งใหญและการซอมใหญตองใชเงินในแตละครั้งสูงมาก บริษัทจึงไดมีการจัดสรรเงินสดที่ไดจากการ
ดําเนินงานในแตละปเขาไวในบัญชีสํารองเพื่อการบํารุงรักษา (Maintenance Reserve Account) เพื่อเปนหลักประกันวาบริษัทจะมีเงินสด
เพียงพอเพื่อใชในการบํารุงรักษาครั้งใหญและการซอมใหญในแตละครั้ง และไมสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัท   

1.4  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายของภาครัฐบาล 
 ในสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทกับ กฟผ. ไดระบุเงื่อนไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ทําใหบริษัทตองแกไข
ปรับปรุงโรงไฟฟาในประการสําคัญ หรือทําใหบริษัทตองแกไขปรับปรุงในดานอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ
บริษัท ซ่ึงมีผลกระทบอยางรุนแรงตอคาใชจายหรือรายไดของบริษัท (รวมถึงที่เกี่ยวกับภาษีดวย) วาใหบริษัทเสนอรายละเอียดคาใชจาย
เกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงนั้น ตามแตที่ กฟผ. รองขอตามสมควร เพื่อให กฟผ. รวบรวมผลกระทบของบริษัทตางๆ นําเสนอสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พิจารณา ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอบังคับ และ
นโยบายของภาครัฐบาลเกิดขึ้น แตสํานักงานโยบายและแผนพลังงานพิจารณาวาจะไมจายคาชดเชยใหกับบริษัท 
 สวนสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับ SPI ไดระบุเงื่อนไขวาบริษัทและ SPI จะรวมมือกันในการแกปญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาก
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายของภาครัฐบาล โดยจะรวมกันปรับปรุงเงื่อนไขบางอยางในสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํา 
เพื่อใหทั้งบริษัทและ SPI สามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได อยางไรก็ตาม การปรับปรุงเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวจะไมเปนเหตุทําให SPI ไม
รับผิดชอบในการชําระคาสินคาขั้นต่ําใหกับบริษัท ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องนี้คอนขางต่ํา 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

1.5 ความเสี่ยงดานปญหาสิ่งแวดลอม 
 นับต้ังแตเร่ิมดําเนินการโครงการโรงไฟฟา บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพสิ่งแวดลอมและไดทําการตรวจติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอันอาจมีผลกระทบจากการผลิตไฟฟาของบริษัทอยางตอเนื่อง จนสงผลใหโรงไฟฟาของบริษัทไดรับรางวัล “สถานประกอบการที่
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดีเดน โครงการประเภทโรงไฟฟา 
ประจําป พ.ศ. 2543” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543 จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม และไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14001 จาก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Environment Institute) 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2545  
 จากรายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของบริษัท ซ่ึง
จัดทําโดยบริษัท อีสเทิรน ไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด นําเสนอตอสํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีเปน
ประจําทุก 6 เดือน ไมไดระบุวาบริษัทมีปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติการของโรงไฟฟาของบริษัทตอง
หยุดชะงัก หรืออาจมีเหตุตองเสียคาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมสูง  
 การที่บริษัทมีมาตรการปองกันผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่อง และการวาจางบุคลากรที่มีความชํานาญในการ
บริหารงานโครงการโรงไฟฟา ทําใหบริษัทไมมีความเสี่ยงดานปญหาสิ่งแวดลอม  

 


