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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑของบริษัท คือ ไฟฟาและไอน้ํา โดยที่ในปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟา 131.8 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ํา 61 
ตันตอช่ัวโมง ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายไฟฟาและไอน้ํา ประมาณรอยละ 94.82 และ 5.11 ของยอดรายได
รวมทั้งหมดของบริษัทตามลําดับ  

3.1.1 คุณลักษณะและกระบวนการผลิตของโรงไฟฟา 
 โรงไฟฟาระยะแรกที่มีกําลังการผลิตไฟฟา 122 เมกะวัตต และไอน้ํา 41 ตันตอช่ัวโมง บริษัทไดทําสัญญาวาจาง NEPCO และ 
Jurong Engineering  ในการออกแบบ กอสราง ผลิตและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณเกี่ยวกับโรงไฟฟาในลักษณะการรับเหมาเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey Contractor) โดยมี Lahmeyer International เปนที่ปรึกษาทางดานเทคนิค  สําหรับโรงไฟฟาสวนขยายครั้งแรกที่มีกําลังการผลิต
ไฟฟา 9.8 เมกะวัตต และไอน้ํา 20 ตันตอช่ัวโมง บริษัทไดทําสัญญาวาจาง Sinmado Engineering Services Private Co., Ltd. และ Jurong 
Engineering ดําเนินการออกแบบ จัดหาเครื่องจักร  อุปกรณ และกอสรางโรงไฟฟา โดยมี Lahmeyer International เปนที่ปรึกษาทางดาน
เทคนิค เครื่องจักรและอุปกรณหลักของโรงไฟฟาทั้งระยะแรกและสวนขยายเปนของ General  

 ตนทุนของโรงไฟฟาของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้คือ  

ตนทนุโครงการ 
โรงไฟฟา สวนที่เปนเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา สวนที่เปนเงินบาท ยอดรวม 

โรงไฟฟาระยะแรก 47.82 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(2,226.43 ลานบาท) 

1,053 ลานบาท 3,249.43 ลานบาท 

โรงไฟฟาระยะที่สอง 
(สวนขยายครั้งแรก) 

6.30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(282.43 ลานบาท) 

111.5 ลานบาท 393.93 ลานบาท 

 
 บริษัทใชเทคโนโลยีพลังความรอนรวม (Cogeneration Technology) ในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ซ่ึงในปจจุบันประกอบดวย
เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกส (Gas Turbine) ยี่หอ General Electric จํานวน 3 ชุด ซ่ึงแบงเปนขนาด 46 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด (สําหรับสวน 
122 เมกะวัตต) และขนาด 10 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด (สําหรับสวนขยายอีก 9.8 เมกะวัตต) และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (Steam 
Turbine) ที่มีขนาด 38 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด โดยใชกาซธรรมชาติจาก ปตท. เปนเช้ือเพลิง 
 กระบวนการผลิตไฟฟาจะเริ่มจากเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกส ซ่ึงขับเคลื่อนดวยพลังงานที่ไดจากการเผาไหมภายในของกาซ
ธรรมชาติและอากาศ พลังงานความรอนที่เหลือจากการขับเคลื่อนกังหันแกสถูกนําไปผลิตไอน้ําความดันสูงเพื่อใชเปนพลังงานขับเคลื่อนเครื่อง
กําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (Steam Turbine) 
 
3.1.2 ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 1) สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา 
  บริษัทไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจากกระทรวงมหาดไทย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา
สามารถสรุปไดดังนี้ 

ผูใหสัมปทาน กระทรวงมหาดไทย 
ผูรับสัมปทาน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด 
สัมปทาน สัมปทานประกอบกิจการโรงไฟฟา ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
วันท่ีรับสัมปทาน 26 พฤษภาคม 2541 
อายุสัมปทาน 15 ป นับจากวันท่ี 26 พฤษภาคม 2541 ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2556 (อายุสัมปทานครอบคลุมต้ังแตการกอสราง การตั้งโรงไฟฟา

และอุปกรณ และการจําหนายไฟฟา) 
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สาระสําคัญ - บริษัทจะคิดคาไฟฟาจากผูใชไฟฟาไดไมเกินอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด คือ ไมเกินอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. 
-    สัมปทานครอบคลุมการติดตั้งเครื่องและการกอสรางระบบจําหนายไฟฟาท่ีกําหนดโดยกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการจําหนาย

ไฟฟาใหแกบุคคลที่รองขอใชไฟฟาภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน -ศรีราชา 
- เม่ือบริษัทตองการเลิกกิจการเพื่อคืนสัมปทาน บริษัทจะตองแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบลวงหนาอยางนอย 6 เดือน 
- กระทรวงมหาดไทยมีสิทธิยกเลิกการใหสัมปทาน โดยตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 15 วัน 

กอนคําสั่งเพิกถอนสัมปทาน ในกรณีท่ีบริษัทละเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงซึ่งไดกําหนดไวในสัมปทาน 
กระทรวงมหาดไทยจะเพิกถอนสัมปทานนี้ ไมได เวนแตบริษัทยังคงฝาฝนเปนเวลาเดือนหนึ่งหรือกวาน้ันตามแต
กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร และกระทรวงมหาดไทยไดเตือนบริษัทเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน กอนมีคําสั่งเพิกถอน
สัมปทาน 

- ในระหวางอายุของสัมปทานหากโรงไฟฟาและเครื่องอุปกรณใชการไดไมดีหรือไมเพียงพอหรือไมปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย
มีสิทธิส่ังใหบริษัทซอมแซม ปรับปรุงแกไข หรือเพิ่มเติมตามที่จําเปน ในกรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด กระทรวงมหาดไทยจะปรับบริษัทเปนเงินไมเกิน 5,000 บาท และปรับเปนรายวันอีกวันละ 300 
บาท ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไมปฏิบัติตามคําสั่ง และในกรณีท่ีสภาพของโรงไฟฟาหรืออุปกรณของบริษัทอาจเปนอันตรายตอ
ชีวิต อธิบดีกรมโยธาธิการมีสิทธิส่ังใหบริษัทหยุดการเดินเครื่องหรือหยุดจายไฟฟาได 

- เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน กระทรวงมหาดไทยมีสิทธิท่ีจะซื้อหรือไมซื้อกิจการไฟฟาท้ังหมดของบริษัท หากซื้อ
จะตองซื้อตามราคาที่คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปนผูกําหนด 

- เม่ือสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน หากบริษัทมิไดตกลงซื้อขายโรงไฟฟากับกระทรวงมหาดไทย บริษัทตองรื้อถอนโรงเรือน 
เสา สาย หรือเครื่องติดตั้งท่ีไดสรางขึ้น หรือติดตั้งไวในท่ีสาธารณะ และตองจัดใหทางหรือสถานที่น้ันคืนดีคงสภาพเดิม ถา
บริษัทมิไดปฏิบัติตามท่ีกลาวมาภายใน 6 เดือนนับต้ังแตวันสัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน กระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจจัดการดังกลาวเสียเอง โดยที่บริษัทตองออกคาใชจายใหท้ังสิ้น 

คาธรรมเนียม - คาธรรมเนียมแรกเขา  : บริษัทตองเสียคาธรรมเนียมในการรับสัมปทานเปนเงินหนึ่งพันบาท 
- คาธรรมเนียมรายป    : ต้ังแตวันเริ่มทําการจําหนายไฟฟาเปนตนไป บริษัทจะตองสงเงินใหผูใหสัมปทานเปนรายป ในอัตรา  

เควีเอ. ละ สองบาทหาสิบสตางค ของเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกเครื่องรวมกัน แตเงินจํานวนนี้ตองไมนอยกวาสองรอยบาทตอป  
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2) สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand : BOI) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้  
  
- ไฟฟา 122 เมกะวัตต และไอน้ํา 41 ตันตอช่ัวโมง และไฟฟา 9.8 เมกะวัตต และไอน้ํา 20 ตันตอช่ัวโมง  
วันท่ีไดรับการอนุมัติการสงเสริม เฟสแรก    (ไฟฟา 122 เมกะวัตตและไอนํ้า 41 ตันตอชั่วโมง)  : วันท่ี 9 กรกฎาคม 2540 

เฟสที่สอง (ไฟฟา  9.8 เมกะวัตตและไอนํ้า 20  ตันตอชั่วโมง)  : วันท่ี 14 มีนาคม 2544 
บัตรสงเสริมการลงทุน เฟสแรก    (ไฟฟา 122 เมกะวัตตและไอนํ้า 41 ตันตอชั่วโมง)  : เลขท่ี 1697/2540 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2540 

เฟสที่สอง (ไฟฟา  9.8 เมกะวัตตและไอนํ้า 20 ตันตอชั่วโมง)  : เลขท่ี 1403(1)/2544 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2544 
ประเภทกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

ประเภท 7.1 กิจการผลิตไฟฟาหรือไอนํ้า 

ระยะเวลาที่ไดรับสิทธิประโยชน 
 

เฟสแรก    (ไฟฟา 122 เมกะวัตตและไอนํ้า 41 ตันตอชั่วโมง)  : ต้ังแตวันท่ี  17 มีนาคม 2542 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2550 
เฟสที่สอง (ไฟฟา 9.8 เมกะวัตตและไอน้ํา 20 ตันตอชั่วโมง)   : ต้ังแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2553 

สิทธิและประโยชน 
 

ใหบริษัทไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังตอไปน้ี 
- ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 25 
- ใหคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานตามมาตรา 25 และ 26 
- ใหไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามจํานวนที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (“คณะกรรมการ BOI”) 
พิจารณาเห็นสมควร ตามมาตรา 27 

- ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามมาตรา 28  
- ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31 เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ 

- ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 
34 

- ใหไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได ตามมาตรา 37 
 
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 อุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทย 
1) การดําเนินการผลิตและสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) จัดต้ังขึ้น ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 มี
อํานาจหนาที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน โดยการผลิตและจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) และผูใชไฟฟารายอื่น ตามที่กฎหมายกําหนด และดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานไฟฟา 
  ในปจจุบันระบบผลิตไฟฟาสวนใหญและระบบสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศไทย อยูในความดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) สวนระบบจําหนายไฟฟาและการบริการคาปลีกนั้น อยูในความดูแลของ กฟน. และ กฟภ. เทานั้น โดย กฟผ. ทําการผลิต
และสงไฟฟาเกือบทั้งหมดเพื่อขายใหแก กฟน. และ กฟภ. เพื่อจัดจําหนายใหแกผูใชตอไป โดยที่ กฟน. จะรับผิดชอบการจัดจําหนายไฟฟา 
ใหแกผูใชไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สวน กฟภ. รับผิดชอบในเขตจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของประเทศ 
  จากอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย ทําใหกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟารวมจาก
โรงไฟฟาของ  กฟผ. เพียงอยางเดียวไมสามารถตอบสนองตอความตองการใชไฟฟาภายในประเทศได รัฐบาลจึงไดใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการใหบริการในสวนของระบบผลิตผานโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 
(Independent Power Producer : IPP) ซ่ึงจะทําการผลิตไฟฟาขายใหแก กฟผ. เพื่อขายตอใหแก กฟน. และ กฟภ. ตอไป การสงเสริมการ



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

ผลิตไฟฟาภาคเอกชนนี้ เปนการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟารวมภายในประเทศ อีกทั้งเปนการชวยแบงเบาภาระทางดานการลงทุนของรัฐในระบบ
การผลิตและระบบจําหนายไฟฟา 
  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ประเทศ
สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปจจุบันมีการรับซ้ือไฟฟาจากลาวเปนจํานวน 340 เมกะวัตต และมีขอตกลงจะรับซ้ือไฟฟา
จากลาวจํานวนรวม 3,000 เมกะวัตตภายในป 2549 จากพมาจํานวน 1,500 เมกะวัตตภายในป 2553 และจากจีนจํานวน 3,000 เมกะวัตต
ภายในป 2560 

การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหมีการลงทุนโดยภาคเอกชนในการผลิตไฟฟาในรูปของโครงการผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญ (“IPP”) ทั้งนี้ ผูผลิตไฟฟาภาคเอกชนในลักษณะ IPP จะตองขายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. โดยที่ กฟผ. ยังคงรับผิดชอบ
ในดานการวางแผน ขยายแหลงผลิตและระบบสง รวมทั้งการควบคุมการผลิตและระบบสงไฟฟาของประเทศ 
  ทั้งนี้   กฟผ.  ไดมีการแปรรูปสวนการผลิตไฟฟาบางสวน โดยไดจัดต้ังบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)     เพื่อดําเนินธุรกิจใน
รูปบริษัทโฮลดิ้ง ซ่ึงไดมีการลงทุนจัดตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด และ บริษัทผลิตไฟฟาขนอม จํากัด เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ มี
กําลังการผลิตรวม 2,056 เมกะวัตต  และมีการรวมลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ซ่ึงมีกําลังการผลิตทั้งหมด 3,645 เมกะวัตต  โดย
ทั้ง 3 บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดในระยะยาวกับ กฟผ. 
  นอกจากนี้ กฟผ. ยังรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญอีก 7 ราย กําลังการผลิตรวม 5,943 เมกะวัตต โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

รายชื่อผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 
กําลังการผลิต 
(เมกะวัตต) 

ประเภทเชื้อเพลิงที่
ใชในการผลิต 

กําหนดเริ่มดําเนนิการผลิตไฟฟา 

1. บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 700.00 กาซธรรมชาติ ป 2543 
2. บริษัท ไตรเอ็นเนอรยี จํากัด 700.00 กาซธรรมชาติ ป 2543 
3. บริษัท อิสเทิรนเพาเวอร แอนด อิเล็คตริค จํากัด 350.00 กาซธรรมชาติ ป 2545 
4. บริษัท บอวินเพาเวอร จํากัด 713.00 กาซธรรมชาติ ป 2545 
5. บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด 734.00 ถานหิน ดูหมายเหตุ 
6. บริษัท ยูเนียนเพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 1,400.00 ถานหิน ดูหมายเหตุ 
7. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 1,346.50 ถานหิน ดูหมายเหตุ 

ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
หมายเหตุ  : ในปจจุบัน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดมีการขอเลื่อนการจายไฟฟาในป 2550 ไปแลว สวนบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด และ บริษัท   
ยูเนียนเพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ทาง กฟผ. ยังอยูในระหวางการเจรจาใหมีการเลื่อนการกอสรางโรงไฟฟาออกไป เนื่องมาจากมีการประมาณการวาปริมาณสํารอง
ไฟฟาของประเทศจะอยูในระดับสูงเกินคามาตรฐานที่ กฟผ. กําหนดไว 
 
  การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีการออกระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ผลิตไฟฟาโดยใชพลังงาน
นอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใชเปนเช้ือเพลิง และจากผูผลิตไฟฟาในระบบพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) โดย กฟผ. จะรับซ้ือ
ไฟฟาที่ผลิตไดไมเกิน 90 เมกะวัตตจากผูผลิตไฟฟารายเล็กแตละราย สวนที่เหลือผูผลิตไฟฟารายเล็กสามารถนําไปจําหนายใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมภาคเอกชนอื่นๆ ได 
  กฟผ. มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูผลิตรายเล็ก โดยมีประเภทของสัญญา 2 ประเภท ไดแก ประเภท Firm ซ่ึงเปนสัญญา
ซ้ือขายไฟฟา 20-25 ป และประเภท Non-Firm ซ่ึงเปนสัญญาซื้อขายไฟฟาอายุ 1 ป และมีการทบทวนตอสัญญาทุกป 
  ณ สิงหาคม 2546 กฟผ. มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท Firm จากผูผลิตรายเล็ก 31 บริษัท รวมปริมาณพลังไฟฟาที่
เสนอขาย 1,917.40 เมกะวัตต และทําสัญญาซื้อขายประเภท Non-Firm จากผูผลิต 34 บริษัท ปริมาณพลังไฟฟาที่เสนอขาย 281.90 เมกะ



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

วัตต จากสัญญาการซื้อขายดังกลาว มีการนําไฟฟาเขาระบบจําหนายไฟแลวรวม 2,098.90 เมกะวัตต แบงเปนจากผูผลิตประเภท Firm 
จํานวน 1,837.20 เมกะวัตต และจากผูผลิตประเภท Non-Firm จํานวน 261.70 เมกะวัตต 
 2) อุปทานไฟฟารวมของประเทศ 
 ณ 31 สิงหาคม 2546 ประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดต้ังรวมของระบบไฟฟาทั้งสิ้น 25,646.99 เมกะวัตต โดยมีกําลังการผลิต
จาก กฟผ. จํานวน 15,035.79 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 58.63 ของกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด และมีกําลังการผลิตจากผูผลิตไฟฟา
ภาคเอกชนและจากประเทศเพื่อนบาน จํานวน 10,611.20 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 41.37 ของกําลังการผลิตติดต้ังทั้งหมด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 

โรงไฟฟา กําลังการผลิตตดิตั้ง (เมกะวัตต) 
การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย   
  โรงไฟฟาพลังความรอน 6,255.00 
  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 5,074.60 
  โรงไฟฟาพลังน้ํา 2,921.66 
  โรงไฟฟากงัหันแกส 778.00 
 โรงไฟฟาพลังดีเซล 6.00 
  โรงไฟฟาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 0.53 
  รวม 15,035.79 
ผูผลิตไฟฟาเอกชน   
  บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด 1,232.00 
  บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 824.00 
  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  3,615.00 
  บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 700.00 
  บริษัท ไตรเอ็นเนอรยี จํากัด 700.00 
 บริษัท บอวิน เพาเวอร จํากัด 713.00 
 บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร จํากัด 350.00 
  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 1,837.20 
  รวม 9,971.20 
โรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน   
  บริษัท เทิน-หินบุน เพาเวอร จํากัด 214.00 
  บริษัท หวยเฮาะ เพาเวอร จํากัด 126.00 
 สายสงเช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย (ระยะที่ 2) 300.00 
  รวม 640.00 
รวมกําลังการผลติติดตั้งทัง้หมด 25,646.99 

 ที่มา: รายงานขอมูลสําคัญรายเดอืน ประจําเดือน สิงหาคม 2546 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 3) ความตองการไฟฟารวมของประเทศ 
 ความตองการไฟฟาสูงสุดหรือการผลิตไฟฟาสูงสุด เปนปริมาณไฟฟาที่ผูบริโภคใชรวมกันสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแตละป ซ่ึง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการไฟฟาสูงสุด ไดแก ชวงเวลาที่ใชไฟฟา ประเภทของผูใชไฟฟา หรือภาวะเศรษฐกิจ เปนตน  
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อัตราการเจริญเติบโตของการผลิตไฟฟาสูงสุด และอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  ระหวางป 2532-2545  
                   

การผลิตไฟฟาสูงสุด อัตราการเจริญเติบโตของการผลติไฟฟา อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ป 

(เมกะวัตต) (รอยละ) (รอยละ) 
2532 6,232.70 14.49 12.20 
2533 7,093.70 13.81 11.20 
2534 8,045.00 13.41 8.60 
2535 8,876.90 10.34 8.08 
2537 10,708.80 10.06 8.99 
2538 12,267.90 14.56 9.24 
2539 13,310.90 8.50 5.90 
2540 14,506.30 8.98 -1.37 
2541 14,179.90 -2.25 -10.51 
2542 13,712.40 -3.30 4.45 
2543 14,918.30 8.79 4.65 
2544 16,126.40 8.10 1.94 

ม.ค. – พ.ย. 
2545 16,074.20 -0.32* 4.90** 

ที่มา:  ปริมาณการผลติไฟฟาสูงสุดมาจากรายงานผลการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย และอัตราการเจริญเติบโตของผลผลติมวลรวม
ภายในประเทศมาจากสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

หมายเหตุ: 
* อัตราการเจริญเติบโตของการผลิตไฟฟาสูงสดุระหวางเดือน มกราคม-พฤศจิกายน 2545 เม่ือเปรียบเทียบกับกาํลังการผลติไฟฟาสูงสดุ ณ สิ้นป 2544 
** อัตราการเจริญเติบโตของผลผลติมวลรวมภายในประเทศระหวางเดอืน มกราคม-กันยายน 2545 เม่ือเปรียบเทยีบกับชวงเดยีวกนัของปกอน 
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อัตราการเจริญเติบโตของการผลิตไฟฟา
(รอยละ)

อัตราการเจริญเติบโตของ GDP (รอยละ)

 
 เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดในประเทศไทย จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
กับอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ  โดยปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น  ในชวงป 2535-2538 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมของประเทศ อยูในชวงรอยละ 8.08-9.24  
และมีอัตราการเติบโตของความตองการไฟฟาสูงสุดรอยละ 9.61-14.56 ในป 2539 อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ลดลง สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของความตองการไฟฟาสูงสุดลดลงดวย  สวนป 2541 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ
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ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศลดลงรอยละ (10.51) เมื่อเทียบกับป 2540 เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความผันผวนของคาเงิน
บาท อัตราการเติบโตของความตองการไฟฟาจึงลดลงจาก 14,506.30 เมกะวัตต ในป 2539 เหลือ 14,179.90 หรือคิดเปนการลดลงในอัตรา
รอยละ 2.25 นอกจากนี้ยังสงผลตอเนื่องใหความตองการไฟฟาสูงสุดในป 2542 ลดลงมาเหลือเพียง 13,172.40 หรือลดลงรอยละ 3.30 เมื่อ
เทียบกับป 2541 อยางไรก็ดี ความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง แมภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศถดถอยและ
มีอัตราการเติบโตลดลงหลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป 2542 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นในระหวางป 2543-2544 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 จึงทําใหมีปริมาณการใชไฟฟาในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 
13,172.40 เมกะวัตตในป 2542 เปน 16,126.40 เมกะวัตตในป 2544 สวนในชวง 11 เดือนแรกของป 2545 ประเทศไทยมีปริมาณความ
ตองการใชไฟฟาสูงสุดเพิ่มขึ้นเปน 16,074.20 เมกะวัตต ใกลเคียงกับป 2544 

4) กําลังผลิตไฟฟาสํารอง 
  กําลังผลิตไฟฟาสํารองเกิดจากการที่กําลังผลิตของระบบมากกวาความตองการไฟฟาสูงสุด  ปจจุบัน กฟผ. กําหนดระดับกําลัง
ผลิตไฟฟาสํารองในอัตรารอยละ 20-25 ตามเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7-8 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา กฟผ. 
จะมีกําลังผลิตเพียงพอกับความตองการใชไฟฟา และเปนหลักประกันการมีไฟฟาใชตลอดทั้งป 

ระดับกําลังผลิตไฟฟาสํารองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยระหวางป 2532-2544 
 

ป กําลังผลิตสํารอง (รอยละ) 
2533 6.05 
2534 12.08 
2535 14.00 
2536 17.42 
2537 15.08 
2538 12.69 
2539 17.54 
2540 14.77 
2541 22.44 
2542 34.46 
2543 33.44 
2544 35.64 

             ที่มา:  การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

   
  ในป 2533 ถึง 2540 ประเทศไทยมีความตองการใชไฟฟาสูงสุดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหกําลังผลิตสํารองต่ํากวาคา
มาตรฐานที่ กฟผ. กําหนดไว ในป 2541 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําใหมีการชะลอการผลิตและการดําเนินงานของธุรกิจตางๆ สงผลใหการใช
ไฟฟาภายในประเทศลดลง และกําลังผลิตสํารองเพิ่มขึ้นเปนอันมาก  การที่มีกําลังผลิตสํารองมากเกินไปจะเปนภาระในการลงทุนของ กฟผ.  
ซ่ึงจะมีผลใหคาไฟฟาสูงขึ้นโดยไมจําเปน ดังนั้น กฟผ. จึงไดแกปญหาโดยการเจรจาใหผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญและรายเล็กเลื่อนการ
กอสรางโรงไฟฟาออกไปอีก 1-4 ป โดยที่ บริษัท กัลฟอิเลคตริค จํากัด และ บริษัท ยูเนียนเพาเวอรดีเวลลอปเมนท จํากัด อยูในระหวางการ
เจรจาขอเลื่อนการนําไฟฟาเขาระบบจําหนาย และ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดขอเลื่อนการจายไฟฟาในป 2550 ไปแลว  



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

 5) ความตองการไฟฟาสูงสุดในอนาคต 

ตารางแสดงคาพยากรณการผลิตไฟฟาสูงสุดระหวางป 2545 - 2559 
 

ป 
การผลิตไฟฟาสูงสุดตามแผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของ กฟผ. ประจําป 2544 
(เมกะวัตต) 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(รอยละ) 

การผลิตไฟฟาสูงสุดตามการ
ปรับคาพยากรณ ป 2545 

(เมกะวัตต) 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(รอยละ) 
2545 17,388  7.44 16,700  3.56 
2546 18,587  6.90 17,843  6.84 
2547 19,913  7.13 19,029  6.65 
2548 21,222  6.57 20,295  6.65 
2549 22,552  6.27 21,648  6.67 
2550 23,951  6.20 23,020  6.34 
2551 25,450  6.26 24,450  6.21 
2552 27,232  7.00 26,143  6.92 
2553 28,912  6.17 27,711  6.00 
2554 30,587  5.79 29,321  5.81 
2555 32,405  5.94 31,014  5.77 
2556 34,352  6.01 32,842  5.89 
2557 36,366  5.86 34,743  5.79 
2558 38,519  5.92 36,754  5.79 
2559 40,699  5.66 38,851  5.71 

ที่มา: การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
 
ตารางแสดงคาพยากรณกําลังผลิตสํารองต่ําสุดระหวางป 2544 - 2551 
 

ป กําลังผลิตสํารองต่ําสุดตามแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟาของ 
กฟผ. ประจําป 2544 (รอยละ) 

กําลังผลิตสํารองต่ําสุดตามการปรบัคาพยากรณ ป 
2545 (รอยละ) 

2545 32.20 27.49 
2546 35.10 40.38 
2547 23.00 28.36 
2548 18.30 20.65 
2549 15.30 10.20 
2550 16.90 14.10 
2551 22.50 5.30 

ที่มา: การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

 
  คณะอนุกรรมการพยากรณความตองการใชไฟฟา สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดปรับคาการพยากรณความตองการ
ไฟฟาสูงสุดในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (ป 2545-2549) ลดลงจากคาพยากรณปจจุบัน กลาวคือ มีการปรับคา
พยากรณความตองการไฟฟาสูงสุดจากเดิมประมาณการไววาในป 2549 ประเทศไทยจะมีความตองการไฟฟาสูงสุดเทากับ 22,552 เมกะวัตต
มาเปน 21,648 เมกะวัตต ซ่ึงการปรับลดคาพยากรณความตองการไฟฟาสูงสุดนี้เปนผลมาจากมาตรการประหยัดพลังงานตางๆ ที่ทําใหการใช
ไฟฟาภายในประเทศลดลง 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

   การปรับลดคาพยากรณความตองการไฟฟาสูงสุดจะสงผลกระทบโดยตรงตอการรับซ้ือไฟฟาเขาระบบจากผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญที่มีแผนจะขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายใหกับ กฟผ. โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตที่มีสัญญาจะขายไฟฟาในระหวางป 2545-2559 อัน
ไดแก บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด เจาของโครงการโรงไฟฟาบอนอก และบริษัท ยูเนี่ยนเพาเวอรดีเวลลอปเมนท จํากัด เจาของ
โครงการโรงไฟฟาหินกรูด และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด เจาของโครงการโรงไฟฟาบีแอลซีพี 
   เพื่อลดปริมาณไฟฟาสวนเกิน กฟผ. จึงมีการเจรจากับผูผลิตไฟฟาภาคเอกชน เพื่อเลื่อนการกอสรางโรงไฟฟาและการรับซ้ือ
ไฟฟาออกไป นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการเจรจาเลื่อนการรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกไปดวย การ
เลื่อนการกอสรางโรงไฟฟาและการรับซ้ือไฟฟาจะสงผลใหปริมาณสํารองไฟฟาของประเทศลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคาพยากรณตาม
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาประจําป 2544 กับคาพยากรณที่ไดมีการปรับลดลงเนื่องจากความตองการไฟฟาสูงสุดลดลง จะเห็นไดวากําลัง
ผลิตสํารองต่ําสุดไดมีการปรับเพิ่มขึ้นในชวงระหวางป 2546-2548 โดยในป 2548 มีการปรับคาพยากรณกําลังผลิตสํารองต่ําสุดจากรอยละ 
18.30 เปนรอยละ 20.65  
  อยางไรก็ตาม คาดวา กฟผ. จะไมเลื่อนการกอสรางโรงไฟฟาออกไปเปนเวลานาน เนื่องจากมีการประมาณการวากําลังผลิต
สํารองต่ําสุดจะมีเพียงรอยละ 10.20 ในป 2549 ซ่ึงตํ่ากวาคามาตรฐานที่ กฟผ. กําหนดไว กฟผ. อาจไมสามารถเพิ่มปริมาณสํารองไฟฟาใหได
ตามคาที่กําหนดไดทันในป 2549 หากการกอสรางโรงไฟฟาใหมลาชาเกินไป  

3.2.2 นโยบายและลักษณะการตลาด 
 บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer) โดยมีนโยบายผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหกับ กฟผ.  
และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชาเทานั้น  โดยการซื้อขายมีการตกลงทําเปนสัญญาระยะยาว   
 ในการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. นั้นบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายโดยตรงกับ กฟผ. เปนระยะเวลา 25 ป ซ่ึง กฟผ. ตกลงซื้อพลังไฟฟา 
ในปริมาณ 90 เมกะวัตต โดยตั้งแตปที่สองจนถึงปกอนสุดทายของสัญญา กฟผ. จะรับซ้ือพลังงานไฟฟาจากบริษัทในปริมาณไมตํ่ากวารอยละ 
80 ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา 
 สําหรับการจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชานั้น บริษัทไมไดทํา
สัญญาซื้อขายโดยตรงกับลูกคา แตจะทําสัญญาซื้อขายกับ SPI แลว SPI จะเปนผูทําสัญญาซื้อขายกับลูกคารายยอยในสวนอุตสาหกรรมอีกที
หนึ่ง สัญญาซื้อขายที่ทํากับ SPI มีอายุสัญญา 15 ป  โดยกําหนดใหปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา (Total Contract Capacity) เทากับ 32 เม
กะวัตต  ปริมาณพลังงานไฟฟาสูงสุดรายป (Maximum Total Annual Energy) เทากับ 159,551 เมกะวัตต-ช่ัวโมง และปริมาณพลังงานไฟฟา
ขั้นต่ํารายป (Minimum Total Annual Energy) เทากับ 110,992 เมกะวัตต-ช่ัวโมง 
 ปริมาณความตองการใชไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่ต้ังอยูในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ซ่ึงใชไฟฟาที่ผลิต
โดยบริษัท สามารถสรุปแยกตามประเภทอุตสาหกรรมไดดังนี้                                                        
  

ปริมาณความตองการใชพลงังานไฟฟา 
ในป 2545 

ปริมาณความตองการใชพลงังานไฟฟา 
ในป 2546 (ม.ค. – ก.ย.) ประเภทอุตสาหกรรม 

กิโลวัตต-ชั่วโมง รอยละ กิโลวัตต-ชั่วโมง รอยละ 
สิ่งทอ 50,156,914 27.09 40,405,787 25.03 
ผลิตภัณฑพลาสติก 33,517,926 18.10 29,452,541 18.24 
อิเลคทรอนิกส 29,208,940 15.78 30,265,434 18.75 
เคมีภัณฑ 23,445,028 12.66 14,882,306 9.22 
รองเทา 18,236,036 9.85 19,063,131 11.81 
ช้ินสวน 11,144,533 6.02 9,651,692 5.98 
อาหาร 7,481,904 4.04 5,502,592 3.41 
บริการ 5,370,472 2.90 6,849,467 4.24 

      อื่นๆ 6,576,087 3.55 5,380,855 3.33 
รวม 185,137,840 100.00 161,453,807 100.00 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

 บริษัทมีนโยบายที่สรางจุดขายโดยเนนในเรื่องความมีเสถียรภาพในการผลิตและจายไฟฟา (Plant Reliability) เพื่อใหลูกคามีความ
มั่นใจในคุณภาพและความสามารถในการสงมอบไฟฟาใหแกลูกคาไดตามปริมาณที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบโดยตรงที่
อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินคาของลูกคาได   สําหรับลูกคาในสวนโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากจะใชความมีเสถียรภาพของไฟฟาเปน
กลยุทธทางการตลาดหลักแลว บริษัทยังไดใชกลยุทธทางดานราคาอีกดวยโดยกําหนดอัตราคาไฟฟาที่คิดกับลูกคาตํ่ากวาอัตราคาไฟฟาของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค  

3.2.3 ภาวะการแขงขัน 
 ปจจุบันมีผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาหลายราย นอกจาก กฟผ. ซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาหลักของประเทศไทยแลว ยังมีผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producers: IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) โดยภาครัฐบาลได
พยายามสงเสริมใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟาเพื่อขายภายในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผูผลิตไฟฟาจาก
ตางประเทศ โดย กฟผ. จะเปนผูรับซ้ือไฟฟาที่ผลิตไดเกือบทั้งหมด ผานสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวที่จัดทําขึ้นระหวางผูผลิตไฟฟากับ กฟผ.  

สําหรับสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมนี้จัดไดวาไมรุนแรง เนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง และตองอาศัยความชํานาญ
ในการดําเนินการ การแขงขันกันจะมีเพียงในชวงการขออนุญาตดําเนินการและเจรจาขายไฟฟากับ กฟผ. เทานั้น หลังจากเริ่มจําหนายไฟฟา
แลวการแขงขันมีนอย เนื่องจากผูผลิตแตละรายตางสงมอบไฟฟาใหกับ กฟผ. ตามเงื่อนไขสัญญาที่แตละรายไดทํากับ กฟผ. ในสวนของผูผลิต
ไฟฟารายเล็กซ่ึงมีการจําหนายไฟฟาบางสวนใหกับภาคเอกชนโดยตรงนั้น สวนใหญเปนการจําหนายใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ 
โดยที่โรงไฟฟาต้ังอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและดําเนินการโดยเจาของนิคมอุตสาหกรรม หรือมีเจาของนิคมอุตสาหกรรมเปนผูรวมทุน จึง
ไมมีการแขงขันกันขามพื้นที่  คูแขงขันจะมีเพียง กฟภ. เทานั้น ซ่ึงโดยปกติลูกคาจะเปลี่ยนมาใชพลังงานไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กแทนที่
การใชบริการของ กฟภ. เนื่องจากตองการความมีเสถียรภาพของไฟฟา (Reliability)   

3.3 การจัดหาผลิตภณัฑหรือบริการ   

3.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภณัฑเพื่อจําหนาย 
 บริษัทมีโรงไฟฟาเพียงแหงเดียว ต้ังอยูบนพื้นที่ประมาณ 18 ไร ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตรากําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําในชวงป 2543 – 2545 และในชวง 
9 เดือนแรกของป 2546 ดังนี้ 
 

ไฟฟา ป 2543 ป 2544 ป 2545 
ป 2546 

(ม.ค. – ก.ย.) 
กําลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) (เมกะวัตต) 1/ 122.0 122.0 131.8 131.8 

ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีสามารถผลิตได (Available Energy) (เมกะวัตต-ชั่วโมง) 2/ 1,071,648 1,068,720 1,078,3633/ 863,554 
ปริมาณพลังงานไฟฟาผลิตจริง (Net Exported Energy) (เมกะวัตต-ชั่วโมง) 4/ 780,546 773,295 788,329  629,635  
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอเดือน (Monthly Exported Energy)  
(เมกะวัตต-ชั่วโมง) 

65,045 64,441 65,694 69,959 

อัตราการใชประโยชน (Utilization Factor) 5/ รอยละ 72.84 รอยละ 72.36 รอยละ 73.10  รอยละ 72.91  
หมายเหตุ :  
 

1/  กําลังการผลติไฟฟา ณ เวลาที่ทาํการตดิตัง้เครื่องกําเนดิไฟฟา  
2/  ปริมาณพลังงานไฟฟาที่สามารถผลติไดทั้งหมดในแตละป โดยคิดจากจํานวนชั่วโมงทั้งหมด 
3/  ปริมาณพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตไดในป 2545 คํานวณจากกําลังการผลิต 2 ชวง ไดแก ชวงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่19 พฤศจิกายน ซึ่งมีกําลัง

การผลิตติดตั้ง 122 เมกะวัตต และในชวงตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่  31 ธันวาคม มีกําลังการผลิตติดตั้ง 131.8 เมกะวัตต 
4/  ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟาผลิตไฟฟาและจายไฟฟาใหแกลูกคา  
5/  คํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟาผลิตจริงหารดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตได โดยอัตราการใชประโยชนของโรงไฟฟาจะไมสามารถเทากับ

รอยละ 100 ได เนื่องจากบริษัทลูกคาไมไดใชไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง และอัตราการใชไฟฟาจะไมเทากันในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตามบริษัทจะสามารถ
เพิ่มอัตราการใชประโยชนไดหากมีการสงเสริมการขาย เชน ใหสวนลดในชวงเวลาที่ใชไฟฟาต่ํา หรือการจูงใจใหบริษัทที่มีอัตราการใชไฟฟาสูงมาอยูในสวน
อุตสาหกรรม  

 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

 
ไอนํ้า ป 2543 ป 2544 ป 2545 

ป 2546 
(ม.ค. – ก.ย.) 

กําลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) (ตันตอชั่วโมง) 1/ 41 41 61 61 

ปริมาณไอน้ําท่ีสามารถผลิตได  (Available Steam) (ตัน) 2/ 360,144 359,160 378,8403/ 399,672 
ปริมาณไอน้ําผลิตจริง (Net Exported Steam) (ตัน) 3/ 174,171 185,946 190,482 143,187 
ปริมาณการผลิตไอนํ้าเฉลี่ยตอเดือน (Monthly Exported Steam) (ตัน) 14,514 15,495 15,628 15,910 
อัตราการใชประโยชน (Utilization Factor) 4/ รอยละ 48.36 รอยละ 51.77 รอยละ 50.28 รอยละ 35.83 
หมายเหตุ :  
 

1/   กําลังการผลติไอน้าํ ณ เวลาที่ทาํการตดิตัง้เครื่องผลิตไอน้ํา  
2/  ปริมาณการผลิตไอน้ําที่สามารถผลิตไดทั้งหมดในแตละป โดยคิดจากจํานวนชั่วโมงทั้งหมด 
3/   ปริมาณไอน้ําที่สามารถผลิตไดในป 2545 คํานวณจากกําลังการผลิต 2 ชวง ไดแก ชวงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน ซึ่งมีกําลังการผลิต

ติดตั้ง 41 ตัน และในชวงตั้งแตวันที่  20 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม มีกําลังการผลิตติดตั้ง 61 ตัน 
4/  ปริมาณการผลิตไอน้ําและจายไอน้ําใหแกลูกคา  
5/  คํานวณจากปริมาณไอน้ําผลิตจริงหารดวยปริมาณไอน้ําที่สามารถผลิตได  

 
 สําหรับในเดือนพฤศจิกายน 2545 ที่ผานมา บริษัทไดขยายกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําเปน 131.8 เมกะวัตตและ 61 ตันตอช่ัวโมง 
ตามลําดับ เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณความตองการของผูใชไฟฟา โดยบริษัทมุงเนนใหไดรับคําสั่งซ้ือไฟฟาและไอน้ําจากโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชาทั้งหมดเปนหลัก  
 ยกเวนกรณีที่ตองปดเพื่อซอมบํารุงหรือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร บริษัทจะเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาตลอด 24 ช่ัวโมง ในการผลิตไฟฟา
และไอน้ํา เพื่อสงมอบใหกับ กฟผ. และ SPI แลวแตกรณี ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําที่ทําไวกับ กฟผ. และ SPI 

3.3.2 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต 
เช้ือเพลิงเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดยมีกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก และมีน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงสํารอง 

นอกจากนี้ยังมีน้ํา และสารเคมีตางๆ เชน สารเคมีที่ใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา สารเติมแตงในเช้ือเพลิง ซ่ึงมีสวนสําคัญใน
กระบวนการผลิตดวยเชนกัน รายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) กาซธรรมชาติ 
 กาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญที่สุดตอกระบวนการผลิตไฟฟาประเภทพลังงานความรอนรวม โดยป 2545 มูลคากาซ
ธรรมชาติคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.33 ของมูลคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ําทั้งหมด บริษัทจึงไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ระยะยาวกับ ปตท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 อายุสัญญา 21 ป นับจากวันที่ 14 เมษายน 2542 ซ่ึงเปนวันแรกที่บริษัทไดเร่ิมดําเนินการใช
ประโยชนเพื่อการคา สัญญาดังกลาวสามารถตออายุสัญญาไดอีก 4 ป โดยความเห็นชอบของคูสัญญาทั้ง 2 ฝายกอนจะหมดอายุสัญญา 1 ป  
 ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางกัน ปตท. ตกลงขายกาซธรรมชาติเพื่อใชในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใหกับบริษัท 
โดยที่ ปตท. จะเปนผูจัดหาและสงกาซธรรมชาติใหเพียงพอตอความตองการของบริษัท โดยกําหนดปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําไวที่
ปริมาณ 18 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และบริษัทสามารถใชกาซไดสูงสุดไมเกินวันละ 20.7 ลานลูกบาศกฟุต ทั้งนี้ ราคาซื้อขายกาซธรรมชาติตาม
สัญญาซื้อขายที่บริษัทตองจายใหกับ ปตท. จะประกอบดวยราคาเนื้อกาซและอัตราคาผานทอ  
 ในการสงมอบกาซธรรมชาติใหบริษัท ปตท. จะขนสงกาซธรรมชาติผานระบบทอยอยสงกาซที่ตอจากระบบทอสงกาซของ 
ปตท. จนถึงริมร้ัวโรงไฟฟาของบริษัท โดยบริษัทและ ปตท. ตกลงกําหนดใหจุดสงมอบกาซอยูที่หนาแปลน (Flange) ตัวแรกของวาลวตัวแรก
หลังระบบมาตรวัดกาซ ทั้งนี้ บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางระบบทอยอยสงกาซที่ตอจากระบบทอสงกาซของ ปตท. จนถึง
ริมร้ัวโรงไฟฟาของบริษัททั้งหมด และเพื่อใหเปนไปตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. บริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์ระบบทอยอยสงกาซ
ใหแก ปตท. เปนที่เรียบรอยแลวตามหนังสือมอบโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินระหวางบริษัทกับ ปตท. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 อยางไรก็ตาม ใน
กรณีที่ ปตท. ตองการใหบริษัทเพิ่มขนาดทอยอยสงกาซขางตน ปตท. จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะขนาดทอสวนที่เพิ่มขึ้นเทานั้น  
 ในกรณีที่ ปตท. ไมสามารถสงกาซที่มีคุณสมบัติตามที่ตกลงในสัญญาใหแกบริษัทไดครบตามปริมาณที่บริษัทมีความผูกพัน
ตองใชในการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแก กฟผ. บริษัทจะทําการผลิตไฟฟาและไอน้ําโดยใชน้ํามันดีเซลที่ไดสํารองไวแทน ซ่ึง ปตท. จะตอง
เปนผูรับภาระคาใชจายสวนตางอันเนื่องมาจากการเดินเครื่องจักรดวยน้ํามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติ  แตทั้งนี้ความรับผิดชอบของปตท. จะ



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

จํากัดไมเกินคาตอบแทนในการจัดหา/การตลาดกาซที่ ปตท. ขายใหบริษัทในแตละปสัญญา  นับต้ังแตบริษัทเริ่มดําเนินการผลิตและจําหนาย
ไฟฟา บริษัทไมเคยประสบปญหาเรื่องคุณภาพกาซและเรื่องปริมาณกาซที่ไมเพียงพอ 

 2) น้ํามันดีเซล 
 น้ํามันดีเซลจะถูกใชเปนเช้ือเพลิงสํารองสําหรับผลิตไอน้ําในกรณีที่ไมสามารถผลิตไอน้ําจากโรงไฟฟาเนื่องจากไมมีกาซ
ธรรมชาติซ่ึงเปนเช้ือเพลิงหลักที่ใชในการผลิต โดยบริษัทไดสํารองน้ํามันดีเซลไวใหเพียงพอกับการเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิตไอน้ําสําหรับ
จําหนายใหลูกคาไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ น้ํามันดีเซลจะถูกขนสงมายังบริษัทโดยรถบรรทุกน้ํามัน 

 3) น้ํา 
 น้ําที่ใชในโรงไฟฟาของบริษัทซ้ือมาจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“EASTW”) 
โดยทําเปนสัญญาซื้อขายน้ําดิบระหวางกันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2541 สัญญามีอายุ 25 ปนับต้ังแตวันที่บริษัทกอสรางทางแยกจายน้ําแลวเสร็จ
สมบูรณ และ EASTW ไดรับหนังสือแจงกําหนดวันเริ่มใชน้ําดิบจากบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ซ่ึงตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 
 ตามสัญญาซื้อขายน้ําดิบระหวางกันดังกลาว EASTW ตกลงขายน้ําดิบใหแกบริษัทเพื่อนําไปใชในกิจการผลิตไฟฟาของบริษัท
ในปริมาณไมเกิน 137,500 ลูกบาศกเมตรตอเดือน หากบริษัทตองการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชน้ําดิบตองแจงให EASTW ทราบและตอง
ไดรับความยินยอมจาก EASTW กอน ทั้งนี้ ในการขนสงน้ําดิบ EASTW ยินยอมใหบริษัทประสานทอรับน้ําเขากับทอสงน้ําหนองคอ – แหลม
ฉบัง ของ EASTW ณ บริเวณสถานีรับน้ําแหลมฉบังมายังสถานีกักเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ําดิบของบริษัท  
 นอกจากแหลงน้ําดิบจาก EASTW บริษัทยังมีแหลงน้ําดิบสํารองเพื่อใชในกรณีฉุกเฉินอีกแหลงหนึ่งคือน้ําในอางเก็บน้ําภายใน
เขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีขนาดความจุของอางเก็บน้ําทั้งสิ้นเทากับ 120,000 ลูกบาศกเมตร 

 4) สารเคมี 
 สารเคมีที่ใชในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของบริษัทเปนสารเคมีสําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใชในการผลิตน้ําเลี้ยงหมอน้ํา 
(Demineralized Water) โดยสารเคมีทั้งหมดสามารถจัดหาไดจากผูผลิตภายในประเทศ 

 ทั้งนี้ บริษัทไมมีความเกี่ยวโยงกันกับผูจัดสงวัตถุดิบทุกประเภท ยกเวนน้ําจากอางเก็บน้ําในสวนอุตสาหกรรมที่ซ้ือจาก  SPI ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกัน 

3.4 การปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 

3.4.1 ผูดําเนินการดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา  
 ในดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Power Plant) ระบบสายสง (Transmission System) และระบบทอ 
(Pipeline System) ของบริษัท บริษัทไดวาจาง OEG ใหเปนผูรับผิดชอบดําเนินการใหแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทและ OEG ไดตกลงทําสัญญา
การปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Operational and Maintenance Agreement) รวมกันเปนที่เรียบรอยแลว สัญญามีอายุ 7 
ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซ่ึงในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทนั้น OEG ไดใชบุคลากรในการดําเนินงาน
เปนจํานวนทั้งสิ้น 41 คน โดยแบงเปนวิศวกร 8 คน และพนักงานปฏิบัติการและประสานงาน 33 คน  
 การที่บริษัทวาจาง OEG ใหเปนผูดําเนินการดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและการบํารุงรักษา แทนที่จะบริหารโรงไฟฟาเอง เนื่องจาก 
OEG มีผูบริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการบริหารโรงไฟฟาทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงการวาจางผูเช่ียวชาญจาก
ภายนอกมาบริหารงานนั้นมีขอดีในแงที่วา กรณีมีการลาออกของบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ
บริษัท OEG สามารถสงบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาทดแทนไดทันที ทําใหการปฏิบัติการสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น นอกจากนี้ 
OEG ยังสามารถนําประสบการณในการบริหารโรงไฟฟาหลายแหงมาชวยพัฒนาใหการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดตนทุนในการดําเนินการตางๆ 
 OEG จดทะเบียนกอต้ังในป 2539 โดย บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรช่ัน แหงประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาในประเทศไทย กลุมเซิรนซ่ึงเปนผูรวมกอต้ัง บริษัท         



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ไดเปนผูคัดเลือก OEG ใหเขามาเปนผูใหบริการดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)    
 OEG มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนหลายครั้ง ผูถือหุนเดิมประกอบดวย กลุมออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรช่ัน  กลุมเซิรน  กลุม
ออคเดน  และกลุมโคแวนตา  ซ่ึงเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการบริหารโรงไฟฟาในตางประเทศ ทําให OEG ไดรับการ
สนับสนุนและถายทอดดานเทคโนโลยีจากกลุมผูถือหุนดังกลาว ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2545 กลุมโคแวนตาซ่ึงเปนผูถือหุนหลักใน OEG ได
จําหนายหุนใน OEG ใหกับกลุมสหพัฒน  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  และบริษัท เอ็นเนอรยี่ เทคนิคอล เซอรวิสเซส จํากัด 
 ปจจุบันนอกเหนือจากการบริหารโรงไฟฟาในประเทศไทยแลว  OEG ยังไดขยายการใหบริการไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค อาทิ อินเดีย 
ฟลิปปนส ไตหวัน เปนตน 
 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ OEG สรุปดังนี้คือ 

ช่ือบริษัท : บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงาน : 99/99  ช้ัน 3 อาคารพรหมธาราวงศ  หมูที่ 6  ถนนศรีนครินทร  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กทม. 10260 
โทรศัพท : 0-2720-2166 
ประเภทธุรกิจ : ใหบริการทางดานปฏิบัติการโรงไฟฟา 
จดทะเบียนกอต้ัง : 22 พฤศจิกายน 2539 
ทุนที่ออกและ 
เรียกชําระแลว 

: 30,000,000 บาท   

โครงสรางผูถือหุน : ณ 24 เมษายน 2545 มีดังนี้ 
รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. บจก. เอ็นเนอรยี่ เทคนิคอล เซอรวิสเซส *       1,171,600 39.05 
2. บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนช่ันแนล เอ็นเตอรไพรส  778,399 25.95 
3. บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  750,000 25.00 
4. นายณรงค วงศไพบูลย 150,000 5.00 
5. นายสุรงค องคโฆษิต 149,999 5.00 
6. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา            1 0.00  
7. นายพิชัย ธีรพลวานิช            1 0.00  
                รวม      3,000,000 100.00 
หมายเหตุ : *เปนบริษัทสัญชาติอเมริกัน ถือหุนโดยผูบริหารชาวตางประเทศของ OEG  

 
กรรมการ : 1) นายดิเรก วินิชบุตร 

2) นายจิระพงษ วินิชบุตร 
3) นายธีระศักด์ิ วิกิตเศรษฐ 
4) นายอัตถกร กลั่นความดี 
5) นายสุรงค องคโฆษิต 
6) นายณรงค วงศไพบูลย 
7) นายพิชัย ธีรพลวานิชกุล 
8) นายลารร่ี ออยด สเตอรลิน 
9) นายจอหน เฮนร่ี เช็งค 

 
 
 

  



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

ประสบการณ
บริหารงาน 

: โครงการในประเทศไทย 
 

โครงการ ที่ตั้งของ 
โครงการ 

ขนาด
โรงไฟฟา 

(เมกะวัตต) 

วัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต
ไฟฟา ปที่ใหบริการ 

สหโคเจน จ.ชลบุรี 122  Gas Combined Cycle 2540 – ปจจุบัน 
โรจนะ เพาเวอร จ.อยุธยา 122  Gas Combined Cycle 2540 – ปจจุบัน 
กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จ.สระบุรี 110  Gas Combined Cycle 2540 – 2542  
อินดัสเตรียล เพาเวอร จ.ระยอง 124  Gas Combined Cycle 2540 – 2541 

 
โครงการในตางประเทศ 
ในปจจุบัน OEG ไดใหบริการดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาในตางประเทศรวมทั้งสิ้น 4 
โครงการ ซ่ึงมีขนาดโรงไฟฟารวม 251 เมกะวัตต ประกอบดวยโครงการในประเทศอินเดีย 2 โครงการ และ
โครงการในประเทศซาอุดิอาระเบีย  2 โครงการ 

จํานวนบุคลากร : ปจจุบัน OEG มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน แบงเปนพนักงานที่ประจําที่ประเทศไทยประมาณ 101 คน 
สวนที่เหลืออีก 199 คนประจําอยูที่ประเทศอื่น 

 
ผลการดําเนินงานของ OEG 

งบการเงิน ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  4 ปยอนหลังของ OEG ณ 31 ธันวาคม 2542 – 2545 สรุปไดดังนี้ 
                                                                                                                     หนวย : พันบาท 

รายการ ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 

ลูกหนี้การคา 13,151.46 14,515.84 13,448.55 13,582.90 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 6,847.43 3,929.61 4,667.29 4,388.10 
สินทรัพยรวม 108,824.00 93,935.63 106,146.83 62,077.71 
เจาหนี้การคา 10,396.60 3,894.99 7,868.33 6,037.02 
หนี้สินรวม 30,112.16 7,898.52 14,243.88 12,979.93 
ทุนเรียกชําระแลว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
รวมสวนของผูถือหุน 78,711.85 86,037.11 91,902.95 49,097.78 
รายไดรวม 212,752.62 132,379.08 128,634.13 122,123.20 
กําไรสุทธิ 43,867.32 7,325.26 5,865.84 11,194.83 

ท่ีมา : www.bol.co.th 

3.4.2    มาตรฐานผลการดําเนินงาน 
 การปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาโดย OEG กําหนดใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
สําหรับการปฏิบัติการโรงไฟฟา (Good Utility Practices) เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. และมาตรฐานคุณภาพไฟฟาที่ผูผลิต
ไฟฟารายเล็กพึงตองปฏิบัติ  ขอกําหนดของนโยบายประกันภัยที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา และคูมือปฏิบัติการโรงไฟฟา (Plant Manual) 

3.4.3    การรับประกันผลการดําเนินงาน 
 ในการใหบริการดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทนั้น ไดมีการกําหนดขอตกลงให OEG รับประกันผล
การดําเนินงาน (Performance Guarantee) ใหแกบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

 
รายการที่รับประกันผลการดําเนินงาน เงื่อนไข คาความเสียหาย โบนัส 

1. ความไมพรอมจายไฟฟาใหกับลูกคาในสวนอุตสาหกรรม 
(Industrial Power Capacity Unavailability) 

ในแตละปตองเกิดขึ้นไมเกิน 2 ครั้งใน
เดือนที่แตกตางกัน 

มี มี 

2. ความพรอมจายไอน้ํา (Steam Availability) ไมตํ่ากวารอยละ 99.8 ในแตละเดือน มี ไมมี 
3. กําลังการผลิตสําหรับ กฟผ. ในชวงความตองการไฟฟา
สูงสุด (EGAT Peak Period Capacity) 

จํานวนระยะเวลาที่ไมสามารถสงไฟฟา
ให กฟผ.ได(EGAT Unavailability) ตอง
ไมเกิน 30 ช่ัวโมงภายในรอบ 12 เดือน 

ไมมี ไมมี 

4. ความมีเสถียรภาพของการผลิตและจายไฟฟาของ 
    โรงไฟฟา (Plant Reliability) 

ไมตํ่ากวารอยละ 95.5 ในปแรกของ
สัญญา และไมตํ่ากวารอยละ 97.0 ใน
แตละปถัดไป 

มี มี 

   
 ในกรณีที่ OEG ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวดังกลาวได OEG จะตองจายคาความเสียหายใหกับบริษัท อนึ่งในกรณีที่ OEG 
สามารถดําเนินงานไดดีกวาเงื่อนไขในการรับประกัน บริษัทก็จะมีการจายโบนัสตอบแทนใหกับ OEG ทั้งนี้จํานวนเงินสูงสุดสําหรับคาความ
เสียหายรวมและโบนัสรวมในแตละปกําหนดไวไมเกินคาธรรมเนียมในการบริหารงาน (Operational Period Fee) ในปนั้นๆ 

3.4.4 มาตรการรองรับในกรณีที่โรงไฟฟาประสบปญหาทางดานการผลิต 
ดานการปฏิบัติการเดินเครื่อง บริษัทมีมาตรการรองรับในกรณีที่บริษัทไมสามารถสงมอบไฟฟาใหแกลูกคาของ SPI ในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชาได ไมวาจะดวยเหตุผลวาเครื่องจักรที่บริษัทใชในการผลิตอยูในระหวางการปดเพื่อซอมบํารุงหรือประสบ
กับปญหาในการผลิต บริษัทจะรับไฟฟาจาก กฟภ. มาจายตอใหกับลูกคาอีกทอดหนึ่งทันที เพื่อใหลูกคาของ SPI ยังคงไดรับไฟฟาที่สม่ําเสมอ 
และในกรณีที่เครื่องจักรตองมีการซอมแซมใหญ บริษัทไดมีการทําสัญญาเชาเครื่องจักรสํารองไวใชในการผลิต เพื่อสรางความมั่นใจแกลูกคา
ของบริษัทวาบริษัทจะไมมีปญหาในการผลิตและการจัดสงไฟฟาใหกับลูกคาแตละราย 

3.4.5 คาใชจายในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา 
บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาทั้งหมด ยกเวนกรณีที่คาใชจายดังกลาวเกิด

จากความผิดพลาดในการบริหารงานของ OEG ซ่ึงตามสัญญาแลว OEG จะตองรับผิดชอบเปนจํานวนเทากับสวนตางทั้งหมดของคาใชจาย
ดังกลาวกับเงินที่บริษัทสามารถเรียกคืนไดจากบริษัทประกันภัย  
 ในแตละปบริษัทและ OEG จะมีการกําหนดงบประมาณในการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟารวมกัน โดยที่คาตอบแทน
การใหบริการดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาทั้งหมดที่บริษัทจายให OEG ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 
 

ประเภทคาใชจายหรือคาธรรมเนยีม ลักษณะคาใชจาย หมายเหตุ 
1.   คาใชจายคงที่ในการดําเนินงาน  

(Fixed Operational Costs) 
ประกอบดวยเงินเดือน คาฝกอบรม คาใชจายใน
การบริหารทั่วไป คายานพาหนะ คาบริการตาม
สัญญา และคาประกันภัยโดยทั่วไป   

มีการ เจรจาในแตละปกํ าหนดเปน
งบประมาณโดยกําหนดเปนเงินบาท 

2.  คาธรรมเนียมในการบริหารงาน 
    (Operational Period Fee) 

- กําหนดเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
และมีการปรับขึ้นรอยละ 5 ทุกป 

3.  คาใชจายที่เรียกชําระคืน    
(Recoverable Operational Costs) 

ประกอบดวยคาวัสดุสิ้นเปลือง คาเครื่องมือและ
อุปกรณ คาบํารุงรักษาทั่วไป คาซอมแซมยอย 
คาซอมใหญที่ระบุในแผนการซอมบํารุง 

- 

  
 
 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

การบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทแบงเปน 3 ประเภทดังนี้ คือ 
 

ประเภทการบํารุงรักษา ลักษณะการบํารุงรักษา กําหนดเวลา งบประมาณโดยประมาณ 
1. การตรวจสภาพและซอม
บํารุงรักษาทั่วไป  

   (Routine Maintenance) 

การตรวจสภาพและซ อมแซม
ช้ินสวนอุปกรณตามวาระหรือตาม
สภาพความเสียหายที่ตรวจพบ 

ทุกป 40-50 ลานบาท/ป 

2. การบํารุงรักษาครั้งใหญ  
   (Major Maintenance) 

การตรวจสภาพและซ อมแซม
ช้ินสวนสําคัญของอุปกรณตามที่
ผูผลิตแนะนํา   

เมื่อเดินเครื่องครบทุก 25,000 ช่ัวโมง 
(ประมาณทุกๆ 3 ป) 

60 ลานบาท/ครั้ง/เครื่อง 

3. การซอมใหญ 
    (Major Overhaul) 

การตรวจสภาพและซ อมแซม
ช้ินสวนทั้งหมดของอุปกรณ  

เมื่อเดินเครื่องครบทุก 50,000 ช่ัวโมง 
(ประมาณทุกๆ 6 ป) 

130 ลานบาท/ครั้ง/เครื่อง 

4 .การซ อมที่ ไ ม ไ ด ว า งแผน
ลวงหนา 
(Unplanned Maintenance) 

การซอมแซมช้ินสวนอุปกรณตาม
สภาพความเสียหายที่ตรวจพบ 

ไมสามารถระบุได ไมสามารถระบุได 

หมายเหต:ุ โดยปกติบริษัทมีการเดนิเครื่องประมาณ 8,000 ชั่วโมงตอป  
  
 บริษัทมีการวางแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟาในชวงป 2546 – 2551 รวมทั้งมีการตั้งงบประมาณคาใชจายในการบํารุงรักษาดังตอไปนี้ 
 

กําหนดการดําเนนิการและงบประมาณ 
ประเภทการบํารุงรักษา ป 2545 

(จายจริง) ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

1. การตรวจสภาพและซอม
บํารุงรักษาทั่วไป   
(Routine Maintenance ) 

38.2 ลานบาท 43 ลานบาท 44 ลานบาท 49 ลานบาท 55 ลานบาท 56 ลานบาท 57 ลานบาท 

2. การบํารุงรักษาครั้งใหญ 
(Major Maintenance) 

เครื่องที่ 1 
(1.36 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

- - เครื่องที่ 2 
(1.49 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

- เครื่องที่ 1 
(1.60 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

- 

3. การซอมใหญ 
 (Major Overhaul) 

เครื่องที่ 2 
(1.59 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

เครื่องที่ 1 
(1.20 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

เครื่องที่ 1   
(1.60 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

เครื่องที่ 3   
(0.60 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

- - เครื่องที่ 2 
(1.50 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

 
 ในการบํารุงรักษาครั้งใหญและการซอมใหญ บริษัทจะตองมีภาระคาใชจายที่สูงกวาปกติ ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการสํารองเงินสดทุกป
เพื่อการนี้โดยเฉพาะ (Maintenance Reserve Account) เพื่อเปนหลักประกันวาบริษัทจะมีเงินสดเพียงพอสําหรับดําเนินการบํารุงรักษาครั้ง
ใหญและการซอมใหญตามแผนงาน  

3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3.5.1 นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษทั 
 บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาและไอน้ํารายเล็กที่ยึดมั่นและรับผิดชอบตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีการควบคุมและปองกัน
ปญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้นใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ดวยระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001 พรอม
ทั้งตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

1) ควบคุมมลภาวะดานอากาศ น้ํา เสียง จากกระบวนการผลิต รวมทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใหสอดคลองตามที่
กฎหมายและระเบียบตางๆ กําหนด 

2) จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอยางมีระบบ และดําเนินการสงกําจัดใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย 
3) จัดทําวิธีปองกันและแผนปฏิบัติใหครอบคลุมกรณีเหตุฉุกเฉินตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอม 
4) มุงมั่นและสงเสริมการลดการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง รวมทั้งการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
5) สื่อสาร สรางจิตสํานึก และสนับสนุนใหพนักงานและผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน 
6) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

บริษัทจะสรางความเขาใจและผลักดันการดําเนินการตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัท ใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมีความ
พรอมที่จะเปดเผยตอสาธารณชนทั่วไปอยูเสมอ 

3.5.2 การจัดการดานสิง่แวดลอมของโรงไฟฟาของบริษัท 
นับต้ังแตโรงไฟฟาของบริษัทเริ่มตนผลิตไฟฟาไดเมื่อเดือนเมษายน 2542 เปนตนมา บริษัทไดทําการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม

อยางตอเนื่อง โดยวาจางบริษัท อีสเทิรน ไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด จัดทํารายงานติดตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เปนประจําทุก 6 เดือน ทําใหคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ อันประกอบดวย คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คุณภาพอากาศในปลองโรงไฟฟา คุณภาพเสียงภายในโรงไฟฟา 
และคุณภาพน้ําทิ้งของบริษัทอยูในเกณฑที่ดีกวามาตรฐานที่กําหนด  จนสงผลใหโรงไฟฟาของบริษัทไดรับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติ
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดีเดน โครงการประเภทโรงไฟฟา ประจําป 
พ.ศ. 2543” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543 จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และ
ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2545 

บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการดานสิ่งแวดลอมไวในวงเงิน 5 ลานบาทตอป อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทมี
คาใชจายสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมในป 2543 - 2545 อยูในวงเงินเพียง 2-3 ลานบาทตอป ซ่ึงต่ํากวางบประมาณที่จัดสรรไว ทั้งนี้เปนผล
มาจากการออกแบบโรงไฟฟาและระบบตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการบํารุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ   

3.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 - ไมมี -   

 


