
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 
 

  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมา 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ลาน
บาท เพื่อเปดดําเนินโครงการผลิตไฟฟาและไอน้ําในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ในลักษณะของโรงไฟฟาระบบพลังงานความ
รอนและไฟฟารวม (Cogeneration Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 122 เมกะวัตต และไอน้ํา 41 ตันตอช่ัวโมง โดยเปนการรวมลงทุนระหวาง
บริษัท เซิรน เอเชีย จํากัด (“เซิรน”) และกลุมสหพัฒน อันประกอบดวย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) (“SPC”) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“ICC”) บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนช่ันแนล เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (“S&J”) และบริษัท สหพัฒนา 
อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“SPI”) โดยกลุมสหพัฒนถือหุนในอัตรารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและบริษัท เซิรน เอเชีย จํากัด รอยละ 
49 ของทุนจดทะเบียน   
 กลุมเซิรนเปนกลุมบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาและการบริหารโรงไฟฟาขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสํานักงานใหญ/บริษัทแมอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่รัฐบาลไทยไดมีแผนแปรรูปกิจการ
ไฟฟา โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในกิจการไฟฟา เพื่อปรับโครงสรางกิจการไฟฟาใหมีการแขงขันมากขึ้น ทําใหกลุมเซิรนเล็งเห็น
ถึงโอกาสและศักยภาพในการเขามาดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาในประเทศไทย  จึงไดทําการชักชวนกลุมสหพัฒนซ่ึงมีฐานลูกคาในภาคอุตสาหกรรม
ซ่ึงมีความตองการใชไฟฟามาเปนผูรวมทุน  โดยกลุมเซิรนเปนฝายสนับสนุนและถายทอดเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาให 
 ตอมากลุมเซิรนไดถูกผนวกกิจการเขาไปเปนสวนหนึ่งของ U.S. Industry Inc. ซ่ึงธุรกิจหลักของกลุมนี้คือ ธุรกิจสุขภัณฑ   ไมใชธุรกิจ
โรงไฟฟา จึงทําใหมีการขายเงินลงทุนใน SCG ใหกับกลุมออคเดน (Ogden) (ตอมาภายหลังมีการเปลี่ยนช่ือเปนโคแวนตา (Covanta)) ในป 
2542 ซ่ึงขณะนั้นการกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จแลวและอยูในขั้นตอนของการทดลองเดินเครื่อง สําหรับกลุมออคเดน นั้นเปนผูดําเนินธุรกิจ
โรงไฟฟาในสหรัฐอเมริกา และมีการดําเนินกิจการภายในภูมิภาคเชน จีน ฟลิปปนส บังคลาเทศ และอินเดีย เปนตน 
 ในป 2545 กลุมโคแวนตา ไดมีการขายเงินลงทุนทั้งหมดที่มีใน SCG ใหกับกลุมสหพัฒน เนื่องจากทางกลุมโคแวนตาประสบปญหา
ทางดานการเงิน ทําใหกลุมสหพัฒนเขามาถือหุนทั้งหมดใน SCG 

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในแตละปมีดังนี้ 

มิถุนายน 2540 : - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12 ลานบาทเปน 700 ลานบาท และเรียกชําระแลว 184  ลานบาท 
กันยายน 2540 : - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700 ลานบาทเปน 730 ลานบาท และเรียกชําระแลว 538.32 ลานบาท 

- ทําสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาใหบริการไอน้ํากับ SPI เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 อายุสัญญา 15 ปนับต้ังแต
วันเริ่มซ้ือขายไฟฟาหรือไอน้ํา แลวแตกรณี 

ธันวาคม 2540 : - ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 อายุสัญญา 25 ปนับต้ังแตวันเริ่มซ้ือขายไฟฟา 
- ทําสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษากับ OEG เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2540 อายุสัญญา 7 ปนับต้ังแต

วันเริ่มซ้ือขายไฟฟา 
มีนาคม 2541 : - ทําสัญญาซื้อขายน้ําดิบกับ EASTW เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2541 อายุสัญญา 25 ป 
กรกฎาคม 2541 : - ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand) สําหรับการ

ผลิตไฟฟา 122 เมกะวัตต และไอน้ํา 41 ตันตอช่ัวโมง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2541 โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 8 ป 

ตุลาคม 2541 : - ทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 อายุสัญญา 21 ปนับต้ังแตวันเริ่มใชกาซเพื่อ
การคา 

พฤศจิกายน 2541 : - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 730 ลานบาทเปน 820 ลานบาท และเรียกชําระแลว 752.64 ลานบาท 
มีนาคม 2542 
 
 
 

: - เซิรนขายหุนทั้งหมดของบริษัทที่ถืออยูคิดเปนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวใหกับ Ogden 
Corporation 

- ทุนของบริษัทไดถูกเรียกชําระเพิ่มจนเต็มจํานวน 820 ลานบาท  
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มีนาคม 2542 (ตอ) 
  
 
 

- กลุมสหพัฒนไดลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทจากรอยละ 51 เหลือเพียงรอยละ 26 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระ
แลว โดยขายหุนจํานวน 20.50 ลานหุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว     ใหกับบริษัท 
ออคเดน ทู จํากัด  ทําใหกลุมออคเดนมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมทั้งสิ้นรอยละ 74 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแลว 

เมษายน 2542 : - เร่ิมจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. และ SPI 
พฤษภาคม 2542 : - เร่ิมจําหนายไอน้ําใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา 
กันยายน 2543 : - ไดรับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดีเดน โครงการประเภทโรงไฟฟา ประจําป พ.ศ. 2543” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543 
จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

มีนาคม 2544 : - ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand) สําหรับไฟฟา 
9.8 เมกะวัตต และไอน้ํา 20 ตันตอช่ัวโมง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544 โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

พฤษภาคม 2544 
 

 - เซ็นสัญญาวาจางออกแบบ ผลิต และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณของโรงไฟฟาสวนขยาย (Supply Agreement) 
กับ  Sinmado Engineering Services Private Co., Ltd. 

กุมภาพันธ 2545 : - ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14001 จาก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Environment 
Institute)  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2545 

มีนาคม 2545 : - บริษัท โคแวนตา ทู จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ออคเดน ทู จํากัด) และบริษัท โคแวนตา เคยแมน (สหโคเจน) จํากัด (เดิม
ช่ือ บริษัท ออคเดน เคยแมน (สหโคเจน) จํากัด) ขายหุนในบริษัทรวม 60.68 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 74 ของ
ทุนชําระแลว ใหกับกลุมสหพัฒน ทําใหกลุมสหพัฒนถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท หลังจากที่มีการซ้ือหุนจากกลุม
โคแวนตาแลว กลุมสหพัฒน อันประกอบดวย SPC   ICC   S&J   และ  SPI ไดขายหุนคิดเปนรอยละ 42.15 ของ
ทุนชําระแลวใหแกบริษัทอื่นๆ ในกลุมสหพัฒนและนักลงทุนรายยอย คิดเปนรอยละ 21.00 และ 21.14 ของทุน
ชําระแลวตามลําดับ  

สิงหาคม 2545  - ซ้ือที่ดินที่ติดตอกับโรงไฟฟาเดิมเพิ่มจํานวนเนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 30 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายโรงไฟฟาในอนาคต 
กันยายน 2545 : - ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 สําหรับระบบการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอ

น้ํา จากสถาบันรับรอง The TUV CERT Certification Body of RWTUV Systems GmbH 
ตุลาคม 2545 : - จดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 และเปลี่ยนช่ือมาเปนบริษัท สหโคเจน 

(ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
พฤศจิกายน 2545 : - โรงไฟฟาสวนขยายเริ่มจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับลูกคาในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา 
พฤษภาคม 2546 : - ลงนามในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงใหมเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเดิมลวงหนาทั้ง

จํานวน และดําเนินการปรับโครงสรางเงินกูทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท โดยสัญญาฉบับใหมนี้จะมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่ 30 มิถุนายน 2546  

ตุลาคม 2546 : - อนุมัติโครงการขยายโรงไฟฟาเพิ่มเติมอีกจํานวน 44 เมกกะวัตต   
 : - มีมติเพิ่มทุนเปน 955 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 10 บาทเปนมูลคาหุนละ 1 

บาท  และมีมติใหนําหุนสามัญใหมจํานวน 135 ลานหุน เสนอขายใหกับประชาชน 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือชี้ชวน 
 

  

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของบริษัทตั้งแตป 2541 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 สรุปไดดังนี้ 
 

ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 
ป 2546 

(ณ 29 ตุลาคม 2546) รายชื่อผูถือหุน 
จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน*** รอยละ 

กลุมสหพัฒน             
     - SPI 17,220,000 21.00 8,778,823 10.70 8,778,823 10.70 8,778,823 10.70 17,364,703 21.18 173,647,030 21.18 
     - S&J 13,119,998 16.00 6,688,626 8.16 6,688,626 8.16 6,688,626 8.16 13,330,626 16.26 133,306,260 16.26 
     - ICC 8,200,000 10.00 4,180,392 5.10 4,180,392 5.10 4,180,392 5.10 9,943,296 12.13 99,432,960 12.13 
     - SPC 3,280,000 4.00 1,672,157 2.04 1,672,157 2.04 1,672,157 2.04 6,801,373 8.29 68,013,730 8.29 
     - บริษัทอื่นๆ* - - - - - - - - 17,220,000 21.00 163,700,000 19.96 

รวม 41,819,998 51.00 21,319,998 26.00 21,319,998 26.00 21,319,998 26.00 47,439,998 78.85 638,099,980 77.82 
กลุมเซิรน/ออคเดน (โคแวนตา)             
บริษัท เซิรน เอเซยี จํากัด 40,180,000 49.00 - - - - - - - - - - 
บริษัท โคแวนตา เคยแมน (เดิมชื่อ 
บริษัท ออคเดน เคยแมน (สหโคเจน) 
จํากัด) 

- - 40,180,000 49.00 40,180,000 49.00 40,180,000 49.00 - - - - 

บริษัท โคแวนตา ทู จาํกัด  (เดิมชื่อ 
บริษัท ออคเดน ทู จํากดั) 

- - 20,500,000 25.00 20,500,000 25.00 20,500,000 25.00 - - - - 

รวม 40,180,000 49.00 60,680,000 74.00 60,680,000 74.00 60,680,000 74.00 - - - - 
อื่นๆ ** 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 17,340,002 21.15 181,900,020 22.18 

รวมทัง้หมด 82,000,000 100.00 82,000,000 100.00 82,000,000 100.00 82,000,000 100.00 82,000,000 100.00 820,000,000 100.00 
หมายเหต:ุ   *    เปนบริษัทในกลุมสหพฒันหรือบริษัททีเ่กี่ยวของกับผูบริหาร 
                 ** เปนผูบริหารและพนกังานของบริษัทในกลุมสหพัฒน 
 *** เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 บริษัทไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจาก 10 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา ดําเนินการภายใตประกาศของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) ซ่ึงไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจากกระทรวงมหาดไทย โรงไฟฟาของบริษัทใชเทคโนโลยีพลังความรอนรวม 
(Cogeneration Technology) ผลิตไฟฟาและไอน้ําโดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟาของบริษัทตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 18 ไร ภายใน
เขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟา บริษัทไดวาจางบริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด (“OEG”) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด ภายใตสัญญาการ
ปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Operational and Maintenance Agreement) โดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 7 ป  
 ปจจุบัน บริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟารวมทั้งหมด 131.8 เมกะวัตต มีกําลังการผลิตไอน้ํารวมทั้งหมด 61 ตันตอช่ัวโมง บริษัทมี
คูสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําเพียง 2 ราย คือ กฟผ. และ SPI โดยมีสัญญาซื้อขายกับลูกคาทั้งสองรายในระยะยาว 25 ป และ 15 ป 
ตามลําดับ ในชวงแรกบริษัทเริ่มจายไฟฟาและไอน้ําไดในปริมาณ 122 เมกะวัตต และ 41 ตันตอช่ัวโมง ตามลําดับ โดยเริ่มจําหนายไฟฟาและ
ไอน้ําไดเปนครั้งแรกในเดือนเมษายน  2542 และเดือนพฤษภาคม 2542 ตามลําดับ ตอมาบริษัทไดขยายกําลังการผลิตไฟฟาครั้งแรกจํานวน 
9.8 เมกะวัตต และไอน้ําอีกจํานวน 20 ตันตอช่ัวโมง โดยบริษัทเริ่มจายไฟฟาและไอน้ําในสวนขยายนี้ไดต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2545 เปนตน
มา และในปจจุบันบริษัทอยูระหวางการดําเนินการตามแผนงานขยายกําลังการผลิตครั้งที่ 2  โดยจะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาอีกจํานวน 44    
เมกะวัตต และไอน้ําอีกจํานวน 20 ตันตอช่ัวโมง ซ่ึงคาดวาจะเริ่มกอสรางโรงไฟฟาสวนขยายไดในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2547  และคาดวา
โรงไฟฟาสวนขยายสามารถจะเริ่มจายไฟฟาไดในป 2548  ทั้งนี้ภายหลังจากการขยายกําลังการผลิตครั้งที่ 2 แลวเสร็จในป 2548 บริษัทจะมี
กําลังการผลิตไฟฟารวม 175.8 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํารวม 81 ตันตอช่ัวโมง 

ทั้งนี้ SPI ไดนําไฟฟาและไอน้ําที่ ซ้ือจากบริษัทไปจําหนายตอใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน-ศรีราชา อีกทอดหนึ่ง ซ่ึงลูกคาทั้งหมดที่ซ้ือไฟฟาและไอน้ําจาก SPI จัดเปนบริษัทในกลุมสหพัฒนทั้งหมด  
 
2.3  โครงสรางรายไดของบริษัท   

 โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามสายผลิตภัณฑ สามารถสรุปไดดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                 (หนวย : พันบาท) 

ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 (ม.ค. – ก.ย.) 
ผลิตภัณฑ 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 
รายไดจากการดําเนินงาน         
-  ไฟฟา (กฟผ.) 1,200,599 73.66 1,396,227 72.94 1,382,540 71.81 1,080,035 69.66 
-  ไฟฟา (SPI) 340,394 20.88 413,474 21.69 443,345 23.03 390,094 25.16 
-  ไอนํ้า * 86,217 5.29 94,951 4.96 96,444 5.01 79,272 5.11 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 1,627,210 99.83 1,904,652 99.59 1,922,329 99.84 1,549,402 99.94 
รายไดอ่ืน 2,911 0.17 7,826 0.41 3,044 0.16 959 0.06 

รายไดรวม 1,630,121 100.00 1,912,478 100.00 1,925,373 100.00 1,550,361 100.00 
หมายเหตุ : *  ในชวงตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2544 บริษัทจําหนายไอน้ําใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆในเขตสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ซึ่งเปนลูกคาของ SPI โดยตรง แตภายหลังตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2544 เปนตนมา การ
จําหนายไอน้ําท้ังหมดเปนการขายใหกับ SPI 

 
2.3.1 รายไดคาไฟฟา 
 รายไดจากการขายไฟฟาของบริษัทกับ กฟผ. และ SPI มีความแตกตางกันไป ตามรายละเอียดที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาแตละ
ราย โดยสามารถสรุปไดตามลูกคาแตละรายไดดังนี้ 
 1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 หลักการในการคิดราคาคาไฟฟาของบริษัทกับ กฟผ.  แบงราคาออกเปน 2 สวนดังนี้ 
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(ก) คาพลังไฟฟา (Capacity Payment)  
   เปนคาตอบแทนที่ กฟผ. ตองจายใหบริษัทเปนรายเดือนในการรักษาระดับความพรอมจายไฟฟาของโรงไฟฟา โดยไม
คํานึงวา กฟผ. จะซ้ือพลังงานไฟฟาจากบริษัทหรือไม ทั้งนี้เพื่อเปนการชดเชยการลงทุนการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาและระบบสายสงไฟฟา
โดยคาพลังไฟฟาที่ กฟผ. จายใหกับบริษัทตามปฐานเทากับ 302 บาท/กิโลวัตต/เดือน อัตราคาพลังไฟฟาของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงจากปฐาน (อัตราแลกเปลี่ยนในปฐานเทากับ 27 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)  โดยเปนไป
ตามตามสูตรปรับอัตราคาพลังไฟฟาดังนี้ 

  CPt
GAS    =    CP0

GAS  x     0.80  x   FXt   +   0.20        บาท/กิโลวัตต/เดือน 
                27 

 
   โดยที่   CPt

GAS = อัตราคาพลังไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต/เดือน) 
     CP0

GAS = อัตราคาพลังไฟฟาในปฐานซ่ึงเทากับ 302 บาท/กิโลวัตต/เดือน 
      FXt = อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถัวเฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขายทาง 
       โทรเลข ณ วันทําการสุดทายของเดือน t ที่ธนาคารพาณิชยใชซ้ือขายกับลูกคา 
       ซ่ึงประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 (ข) คาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) 
  เปนคาตอบแทนตามปริมาณพลังงานไฟฟาที่สงมอบจริง  คาพลังงานไฟฟานี้จะครอบคลุมคาใชจายผันแปรทั้งหมดใน
การผลิตและบํารุงรักษา  
 คาพลังงานไฟฟาเทากับ  0.85 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง อัตราคาพลังงานไฟฟาของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคากาซ
ธรรมชาติที่บริษัทซ้ือเปลี่ยนแปลงจากราคาในปฐาน (มีคาเทากับ 77.0812 บาท/ลานบีทียู) โดยเปนไปตามตามสูตรปรับอัตราคาพลังงาน
ไฟฟาดังนี้ 

  ESt
GAS     =    1     x   [Pt   -  P0]  x  Heat Rate              บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง 

 106    
  โดยที่  ESt

GAS = คาตัวประกอบการปรับอัตราคาพลังงานไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 
   Pt = ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกบริษัทในเดือน t (บาท/ลานบีทียู) 

  P0 = ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกบริษัทในเดือนสิงหาคม 2538 ที่ใชเปนฐานในการคํานวณ มี
คาเทากับ 77.0812 บาท/ลานบีทียู 

Heat Rate = อัตราการใชเช้ือเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา มีคาเทากับ 8,600 บีทียู/กิโลวัตต-ช่ัวโมง 

 (2) บริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
 คาไฟฟาประกอบดวยคาพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟา 
 1) คาพลังไฟฟาเทากับยอดรวมเงินคาพลังไฟฟาที่  SPI เรียกเก็บจากผูใชไฟฟาทั้งหมด 

2) คาพลังงานไฟฟาเทากับคาพลังงานไฟฟาที่  SPI เรียกเก็บจากผูใชไฟฟาทั้งหมด หักดวยอัตราสวนลด 
 โดยที่อัตราคาพลังไฟฟาและอัตราคาพลังงานไฟฟาที่ SPI คิดกับลูกคาผูใชไฟฟากําหนดใหเทากับอัตราของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคหักดวยอัตราสวนลดที่กําหนด  

2.3.2 รายไดคาไอน้ํา 
 ปจจุบันบริษัทจําหนายไอน้ําใหกับ SPI แตเพียงผูเดียว  
 รายไดประกอบดวย 2 สวนคือ คาไอน้ําและคาคอนเดนเสท (Condensate)  

1) คาไอน้ําคิดเทากับยอดเงินรวมที่ SPI  ไดรับชําระจากผูใชไอน้ํา หักดวยอัตราสวนลด 
2) คาคอนเดนเสทเทากับผลคูณของปริมาณคอนเดนเสทที่ใชกับราคาคอนเดนเสทในเดือนนั้นๆ 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธรุกิจ 
 บริษัทไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจดังนี้ 
 1) บริษัทมีความมุงมั่นที่จะผลิตไฟฟาและไอน้ําที่มีคุณภาพสูงและมีเสถียรภาพในการผลิตและจายไฟฟา (Plant Reliability) ให
อยูในระดับสูง  
 2) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมตนทุนในการดําเนินการใหอยูในระดับที่ตํ่าที่สุดเพื่อ
สรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน 
 3) บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม จึงมีเปาหมายควบคุมการกอมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ไฟฟาใหอยูในระดับที่ตํ่าที่สุดที่จะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
 4) บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสรางองคกรของบริษัทเพื่อใหไดรับมาตรฐานสากล  

 


