
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปที่ผานมา และงวดลาสุด 
 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในป 2543 - ป2545 ตรวจสอบโดยคุณศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3844 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดใหความเห็นวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2543 - 
2545 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 
 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ของบริษัท สอบทานโดยคุณศิราภรณ เอื้ออนันต
กุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดใหความเห็นวา ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชี 
2) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
 ตารางแสดงรายการงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปที่ผานมาและงวดลาสุด  

(หนวย: พันบาท) 
ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 (ม.ค. - ก.ย.) 

งบดุล 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สินทรัพย                 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 243,603  6.66 5,639  0.15 8,193  0.21 352,774  8.80 
ตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุน 200,000  5.47 0  0.00 0  0.00 0  0.00 
ลูกหนี้การคา 230,698  6.31 230,572  5.95 241,394  6.04 244,489  6.10 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 30,226  0.83 38,624  1.00 47,267  1.18 56,843  1.42 
วัสดุคงเหลือ 45,393  1.24 60,227  1.55 60,124  1.50 70,378  1.76 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 23,220  0.63 13,820  0.36 19,863  0.50 24,321  0.61 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 773,140  21.14 348,882  9.00 376,840  9.43 748,805  18.68 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 0  0.00 293,793  7.58 517,824  12.96 230,000  5.74 
ตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุน 0  0.00 203,218  5.24 0  0.00 0  0.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 2,883,672  78.86 3,032,175  78.18 3,100,402  77.60 3,029,442  75.58 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 100  0.00 207  0.01 239  0.01 208  0.01 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,883,772  78.86 3,529,393  91.00 3,618,465  90.57 3,259,650  81.32 
รวมสินทรัพย 3,656,912  100.00 3,878,275  100.00 3,995,305  100.00 4,008,455  100.00 
หน้ีสิน                 
เจาหนี้การคา 160,798  4.40 179,037  4.62 190,314  4.76 106,769  2.66 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 20,961  0.57 23,302  0.60 19,699  0.49 18,888  0.47 
สวนของหนี้ระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนี่งป 

133,437  3.65 165,976  4.28 125,665  3.15 131,000  3.27 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 23,136  0.63 91,846  2.37 30,515  0.76 23,287  0.58 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 338,333  9.25 460,162  11.87 366,193  9.17 279,945  6.98 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 2,525,929  69.07 2,522,659  65.05 2,576,974  64.50 2,489,000  62.09 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,525,929  69.07 2,522,659  65.05 2,576,974  64.50 2,489,000  62.09 
รวมหนี้สิน 2,864,262  78.32 2,982,820  76.91 2,943,167  73.67 2,768,945  69.08 
สวนของผูถือหุน              
ทุนจดทะเบียน 820,000  22.42 820,000  21.14 850,000  21.27 850,000  21.21 
ทุนชําระแลว 820,000  22.42 820,000  21.14 820,000  20.52 820,000  20.46 
กําไร(ขาดทุน)สะสม (27,350) -0.75 75,454  1.95 232,138  5.81 419,510  10.47 
รวมสวนของผูถือหุน 792,650  21.68 895,454  23.09 1,052,138  26.33 1,239,510  30.92 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,656,912  100.00 3,878,274  100.00 3,995,305  100.00 4,008,455  100.00 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

(หนวย: พันบาท) 
ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 (ม.ค. - ก.ย.) 

งบกําไรขาดทุน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายไดจากการขาย 1,627,210  99.82 1,904,653  99.59 1,922,329  99.84 1,549,402  99.94 
รายไดอ่ืน 2,910  0.18 7,826  0.41 3,044  0.16 959  0.06 
รายไดรวม 1,630,121  100.00 1,912,479  100.00 1,925,374  100.00 1,550,361  100.00 
ตนทุนขาย (1,070,309) -65.66 (1,346,144) -70.39 (1,476,244) -76.67 (1,103,317) -71.17 
คาใชจายในการขายและการบริหาร (34,701) -2.13 (42,598) -2.23 (50,360) -2.62 (55,892) -3.61 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (288,092) -17.67 (70,808) -3.70 25,964  1.35 37,186  2.40 
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 237,019  14.54 452,928  23.68 424,733  22.06 428,337  27.63 
ดอกเบี้ยจาย (256,409) -15.73 (227,124) -11.88 (165,549) -8.60 (96,123) -6.20 
กําไร(ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ (19,390) -1.19 225,804  11.81 259,184  13.46 332,214  21.43 
รายการพิเศษ 0  0.00 0  0.00 0  0.00 (42,342) -2.73 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (19,390) -1.19 225,804  11.81 259,184  13.46 289,872  18.70 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน * (บาท) (0.24)   2.75    3.16    3.54    
มูลคาท่ีตราไว (บาท/หุน) 10    10    10    10    
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 82,000,000    82,000,000    82,000,000    82,000,000    
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 275,830    474,742    262,191    259,985    
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (231,248)   (309,953)   (196,324)   269,735    
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (45,299)   (161,461)   (63,313)   (185,139)   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 
(ลดลง) สุทธิ 

(717)   3,327    2,554    344,582    

หมายเหตุ:  เนื่องจากบริษัทสามารถนําเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันไปใชในการดําเนินงานของบริษัทได ดังนั้นจึงไดนําจํานวนเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ค้ําประกัน และเงินสํารองสําหรับจายคืนเงินกูยืมและดอกเบี้ย ซึ่งจัดประเภทตามงบกําไร/ขาดทุนของบริษัทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน มารวมกับสินทรัพย
หมุนเวียน เพื่อใชในการคํานวณอัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคารมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

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

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ไมติดภาระค้ําประกัน) 2,526.32 5,638.53 8,192.51  352,774.24  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ติดภาระค้ําประกนั) 156,215.26 204,003.67 283,063.93  0.00  
เงินสํารองเพื่อบํารุงรักษาเครื่องจกัร 90,501.32 116,883.70 70,078.67  230,000.00  
เงินสํารองสําหรับจายคืนเงนิกูยืม และดอกเบี้ย 194,360.29 176,123.10 164,681.09  0.00  

รวม 443,603.19 502,648.99 526,016.20  582,774.24  
 
อัตราสวนทางการเงินของบริษัท 

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

อัตราสวนสภาพคลอง         
อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 2.29  1.84  2.44  3.50  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา) 2.08  1.68  2.22  3.16  
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  (เทา) 0.66  1.19  0.63  1.07  
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (เทา) 6.84  7.19  6.89  7.00  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 52.62  50.10  52.24  51.41  
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  (เทา) 24.44  25.49  24.53  22.55  
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  (วัน) 14.73  14.12  14.67  15.97  
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (เทา) 8.39  7.01  7.16  8.77  
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 42.90  51.36  50.28  41.07  
วงจรเงินสด  (วัน) 24.45  12.86  16.63  26.30  



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

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

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร         
อัตรากําไรขั้นตน (%) 34.22% 29.32% 23.21% 28.79% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) -1.19% 11.81% 13.46% 18.70% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -2.27% 26.75% 26.62% 33.73% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -0.53% 5.99% 6.58% 9.66% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 2.83% 11.18% 11.95% 16.48% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (%) 44.90% 50.76% 48.91% 51.65% 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.61  3.33  2.80  2.23  
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.08  3.09  2.58  3.70  
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.58  0.79  0.62  0.09  
อัตราการจายเงินปนผล (%)(1) -126.03%(2) 95.00% 43.79% N.A. 
ขอมูลตอหุน (Fully Diluted)         
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 9.67  10.92  12.83  15.12  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) (0.24) 2.75  3.16  3.54  
เงินปนผลตอหุน (บาท) 1.25  1.50  1.25  1.25  

หมายเหตุ : (1) ในการจายเงินปนผลที่ผานมา บริษัทพิจารณาจากกําไรสะสมที่มีอยู และสวนใหญเปนการจายจากผลประกอบการครอมระหวาง 2 ป โดยมิไดคํานวณ
และกําหนดเฉพาะเจาะจงวาจายจากกําไรสุทธิของปใดเปนจํานวนเทาไร ดังนั้นในการคํานวณเงินปนผลตอหุนและอัตราการจายเงินปนผลในที่นี้จึง
คํานวณภายใตสมมติฐานวา จาย เงินปนผลในอัตรารอยละ 95 ของกําไรสุทธิของปแรกกอน เงินปนผลสวนที่เหลือจึงคอยถือวาเปนการจายจากกําไร
สุทธิของปถัดมา 

 (2)  อัตราการจายเงินปนผลในป 2543 มีคาติดลบ 126.03% เปนผลสืบเนื่องจากบริษัทมีการบันทึกรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จํานวน 286.13 ลานบาท ทําใหบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุน 19.39 ลานบาท ซึ่งสงผลกระทบตอบริษัทในทางการบันทึกบัญชีเทานั้น โดยไมสงผล
กระทบตอกระแสเงินสด   ทั้งนี้ในป 2543 บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลของกําไรสุทธิในชวงครึ่งปแรก อนึ่งเม่ือนํายอดขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงบวกกลับยอดขาดทุนสุทธิของบริษัทแลวคํานวณอัตราการจายเงินปนผลจะไดคาเทากับ  9.16% 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.2.1 ผลรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังโดยการรวมทุนระหวางกลุมสหพัฒนและเซิรน  เพื่อประกอบธุรกิจเปน
ผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําภายใตประกาศของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) โดยเซิรนซ่ึงเปนผูมี
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาและการบริหารโรงไฟฟาขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบในการ
ออกแบบโรงไฟฟาและการดําเนินการโครงการ ตอมาในป 2542 เซิรนไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินธุรกิจจึงไดขายเงินลงทุนทั้งหมด
ใน SCG ใหกับกลุมออคเดน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการโรงไฟฟาเชนกัน  
 เมื่อเร่ิมดําเนินการบริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟารวม 122 เมกะวัตต และมีกําลังผลิตไอน้ํารวม 41 ตันตอช่ัวโมง บริษัทไดทําสัญญาซื้อ
ขายไฟฟากับ กฟผ. แบบ Firm Contract เปนระยะเวลา 25 ป โดย กฟผ. ตกลงรับซ้ือพลังไฟฟาจํานวน 90 เมกะวัตต สวนไฟฟาสวนที่เหลือ
และไอน้ําบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายกับ SPI ซ่ึง SPI ไดนําไฟฟาและไอน้ําไปจําหนายตอใหแกบริษัทตางๆ ในกลุมสหพัฒน ที่มีโรงงานตั้งอยูใน
เขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา อีกทอดหนึ่ง  การจําหนายไฟฟาและไอน้ําเริ่มในป 2542 และมีการขยายตัวของปริมาณความ
ตองการไฟฟาและไอน้ําภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชาอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทตัดสินใจขยายกําลังการผลิตไฟฟาและไอ
น้ําเพิ่มขึ้นเปน 133 เมกะวัตตและ 61 ตันตอช่ัวโมง โดยบริษัทเริ่มจําหนายไฟฟาและไอน้ําสวนขยายไดต้ังแตชวงปลายป 2545 
 ในดานการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟานั้นบริษัทไดวาจางให OEG เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเนื่องจาก 
OEG มีผูบริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการบริหารโรงไฟฟาทั้งในและตางประเทศ โดย OEG สามารถนํา
ประสบการณในการบริหารโรงไฟฟาหลายแหงมาชวยพัฒนาใหการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการลดตนทุนในการดําเนินการตางๆ ที่ผานมา OEG สามารถดําเนินการไดตามสัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา รวมทั้ง
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สามารถบริหารการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวโดยตลอด ในระยะแรกของการดําเนินการ บริษัทเคยประสบปญหาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับช้ินสวนของเครื่องกําเนิดไฟฟาบางชุด แตไดมีการแกไขโดยผูผลิต ทําใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  

ผลประกอบการของโรงไฟฟาของบริษัทในป 2543 – 2545 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

รายการ หนวย ขอกําหนด
ของ SPP ป 2543 ป 2544 ป 2545  ป 2546 

(ม.ค. – ก.ย.)  
ผลผลิต       
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่สงให กฟผ. เมกะวัตต-ช่ัวโมง  621,537 598,856 600,132 462,584 
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่สงให SPI เมกะวัตต-ช่ัวโมง  159,009 174,439 188,197 167,859 
ปริมาณไอน้ําที่สงให SPI ตัน  174,172 185,946 190,482 143,187 
ผลประกอบการ       
อัตราการใชเช้ือเพลิง  
(Overall Heat Rate) 

บีทียู/กิโลวัตต-ช่ัวโมง < 8,600 8,559 8,587 8,587 8,578 

Overall Thermal Efficiency รอยละ  49.08 49.36 49.42 49.01 
SPP Thermal Efficiency รอยละ > 45.00 45.40 45.42 45.45 45.31 
Thermal Energy to Process รอยละ > 10.00 15.00 15.98 16.05 15.15 
ความมีเสถียรภาพของไฟฟา 
(Reliability) 

รอยละ  98.44 96.02 97.09 99.59 

หมายเหตุ  * ไมมีการคํานวณเนือ่งจากเปนระยะที่มีการทดลองเครื่องและระบบจายไฟฟา  
 
บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสงมอบไฟฟาและไอน้ําใหกับ กฟผ. และ SPI รวมทั้งสามารถปฏิบัติไดตามที่มาตรฐาน

คุณภาพไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กพึงตองปฏิบัติตาม (SPP Grid Code) ไดอยางเครงครัด   
 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาและไอน้ําอยูที่การจัดการการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
การบริหารตนทุนการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษา  และการบริหารตนทุนทางการเงิน สําหรับการบริหารงานของบริษัทที่ผานมา  บริษัท
ไดตระหนักและใหความสําคัญตอปจจัยแหงความสําเร็จเหลานี้ ทําใหผลประกอบการที่ไดของบริษัทอยูในระดับที่นาพอใจ  ทั้งนี้บริษัทยังคง
มุงมั่นที่จะเพิ่มผลตอบแทนในการดําเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มรายไดจากการขยายกําลังการผลิต รวมทั้งการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับ
ตํ่าดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟา ลดอัตราการใชเช้ือเพลิง นอกจากนี้บริษัทยังเนนการบริหารดานการเงินโดยพยายามลดตนทุนทาง
การเงินจากการเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ผลการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทมีรายไดจากการขายเติบโตอยางตอเนื่องจาก 1,627.21 ลานบาทในป 2543 เปน 1,904.65 ลาน
บาท ในป 2544 และเพิ่มขึ้นเปน 1,922.33 ลานบาทในป 2545 และสําหรับ 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 
1,549.40 ลานบาท 
 สําหรับกําไรจากการดําเนินงานจะเห็นไดวามีการผันผวนอยางมีนัยสําคัญ โดยในป 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (19.40) ลานบาท 
และกลับมามีกําไรสุทธิในป 2544-2545 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 เทากับ 225.80 ลานบาท 259.18 ลานบาท และ 289.87 ลาน
บาท ตามลําดับ  ซ่ึงนอกจากจะมีสาเหตุจากคาใชจายในการบํารุงรักษาครั้งใหญและคาใชจายจากการซอมใหญแลว ยังมีสาเหตุสําคัญจาก
รายการกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยในป 2543 ถึงป 2544 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ (288.09) ลานบาท และ  
(70.81)  ลานบาทตามลําดับ   สวนในป 2545 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 25.96 ลานบาท 
และ 37.19 ลานบาท ตามลําดับ  แตกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวสวนใหญเปนกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง ซ่ึงเปนเพียงผลกระทบทางดานบัญชีจากการแปลงคาเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลือเปนสกุลเงินบาท อยางไรก็ตาม
ภายหลังจากการที่บริษัทไดมีการปรับสัดสวนเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศใหลดลงในป 2544 และป 2546 แลว ผลกระทบทางบัญชีดังกลาว
ไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

ในเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทไดมีการชําระคืนเงินกูแกกลุมเจาหนี้สถาบันการเงินเดิมลวงหนาเต็มจํานวน และมีการทําสัญญาเงินกู
กับเจาหนี้สถาบันการเงินรายใหม โดยเปลี่ยนจากเงินกูสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาททั้งหมด  
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางสัญญาเงินกูเดิมและสัญญาเงินกูฉบับใหม 

ขอแตกตาง สัญญาเงินกูฉบับเดิม 
ฉบับแกไขเพิ่มเติมลงวันที ่26 กันยายน 2545 

สัญญาเงินกูฉบับใหม  
ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 

1. อัตราดอกเบี้ย เงินกูสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา : LIBOR + รอยละ 2.75 
เงินกูสกุลบาท :  ปที่ 1- 3 เทากับ รอยละ 6 
                            ปที่ 4-13 เทากับ MLR 

เงินกูสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา : ไมมี 
เงินกูสกุลบาท :  ปที่ 1- 3 เทากับ รอยละ 3.625 
                         ปที่ 4-7 เทากับ MLR – รอยละ 2 
                         ปที่ 8-13 เทากับ MLR - รอยละ 1.5 

2. การกําหนดวงเงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระค้ํา
ประกัน 

บริษัทตองนําเงินฝากธนาคารไปวางไวกับธนาคารที่เปน
เจาหนี้เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูยืมและสํารองไวเพื่อชําระ
คืนเงินกูและเพื่อการซอมแซมโรงไฟฟา ซ่ึงผูสอบบัญชี
ไดจัดกลุมเงินฝากธนาคารดังกลาวเปนเงินฝากธนาคาร
ที่มีภาระค้ําประกัน และจัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
ของบริษัท 

ไมกําหนด 

3. อัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน 

กลุมเจาหนี้สถาบันการเงินกําหนดใหบริษัทตองรักษา
ระดับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมใหเกินกวา
ระดับ 3.25 เทา ตลอดอายุสัญญา 

ไมกําหนด 

 
12.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัท สามารถสรุปตามประเภทไดดังนี้ 
1)  รายได 
 รายไดรวมของบริษัทในป 2543 ถึง ป 2545 เทากับ 1,630.12 ลานบาท 1,912.48 ลานบาท และ 1,925.37 ลานบาท ตามลําดับ โดย
ในป 2544 บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 17.32 เมื่อเทียบกับป 2543 และรายไดในป 2545 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.67 เมื่อเทียบกับป 2544 และ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 1,550.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.50 จากชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลมา
จากการที่บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดมากขึ้นจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
 บริษัทมีรายไดหลักมาจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหแก กฟผ. และ SPI โดยชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดจากการ
จําหนายไฟฟาและไอน้ําคิดเปนสัดสวนรอยละ 97.60 ของรายไดรวมของบริษัท โดยรายไดจากการจําหนายไฟฟาคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 
92.60 ของรายไดรวม และรายไดจากการจําหนายไอน้ําคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.99 ของรายไดรวมของบริษัท ผลการดําเนินงานในแตละกลุม
ผลิตภัณฑสามารถสรุปไดดังนี้ 

 - รายไดจากการขายไฟฟา 
  ไฟฟาจัดเปนกลุมที่สรางรายไดใหกับบริษัทสูงสุด คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90-95 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของ
บริษัท ในป 2543 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาจํานวน 1,540.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 1,809.70 ลานบาท ในป 2544 และ 1,825.89 
ลานบาท ในป 2545 โดยคิดเปนอัตราสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.44 และ 0.89 ตามลําดับ สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดจาก
การจําหนายกระแสไฟฟารวม 1,470.13 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขายไฟฟาใหแก กฟผ. และ SPI ประมาณรอยละ 73.47 และ 
รอยละ 26.53 ของรายไดจากการจําหนายไฟฟา ตามลําดับ   
  รายไดจากการจําหนายไฟฟาของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการชดเชยคาพลังงาน
ไฟฟา (Energy Charge) ที่บริษัทไดรับจากการขายไฟฟาให กฟผ. อันเนื่องมาจากราคากาซธรรมชาติที่สูงขึ้นซ่ึงเปนไปตามสูตรคํานวณคา
พลังงานไฟฟาตามสัญญาซื้อขายที่มีกับ กฟผ. นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการขายไฟฟาใหแก SPI เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของการ
ใชไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม ทําใหความตองการใชไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-
ศรีราชาเพิ่มขึ้น ในป 2544 บริษัทมีรายไดจากการขายไฟฟาในสวนนี้เทากับ 413.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 340.39 ลานบาทในป 2543 หรือ
คิดเปนรอยละ 21.47 และในป 2545 บริษัทมีรายไดจากการขายไฟฟาให SPI จํานวน 443.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.22 เมื่อเทียบกับป 
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2544 สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขายไฟฟาให SPI จํานวน 390.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.99 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน 

 - รายไดจากการขายไอน้ํา 
  รายไดจากการขายไอน้ํามีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2544 บริษัทมีรายไดจากการขายไอน้ําจํานวน 94.95 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.13 เมื่อเทียบกับป 2543 สําหรับในป 2545 บริษัทมีรายไดจากการขายไอน้ํารวม 96.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.57 เมื่อ
เทียบกับป 2544 สําหรับชวง 9  เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขายไอน้ําคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.99 ของรายไดรวม ซ่ึง
อัตราสวนดังกลาวอยูในระดับที่ใกลเคียงกับป 2545 โดยบริษัทเปนผูจัดจําหนายไอน้ําแตเพียงผูเดียวภายในเขตสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน–ศรีราชา ภายใตนโยบายมุงเนนคุณภาพของสินคาและบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคาใหไดมากที่สุด 

2)  ตนทุนขาย  
 ตนทุนขายของบริษัทหลักๆ ประกอบดวย กาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา คาใชจายสําหรับการ
ปฏิบัติการของ OEG  คาบํารุงรักษาเครื่องจักรตามตารางที่กําหนดไวลวงหนา และคาเสื่อมราคาโรงไฟฟา  กาซธรรมชาติจะเปนสวนประกอบ
ที่มากที่สุดของตนทุนขาย ในปที่บริษัทไมมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญหรือการซอมใหญ โดยจะคิดเปนสัดสวนรอยละ 73-82 ของ
ตนทุนขายทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของราคากาซธรรมชาติจึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตไฟฟาของบริษัท อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากสูตรการคํานวณคาพลังงานไฟฟาตามสัญญาที่ทํากับลูกคาทั้งหมดของบริษัทไดมีการปรับราคาตามการเปลี่ยนแปลงของราคากาซ
ธรรมชาติ ทําใหในที่สุดแลวอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทจะไมถูกกระทบมากนัก  
 ในป 2543 ถึง 2545 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีตนทุนขายเทากับ 1,070.31 ลานบาท 1,346.14 ลานบาท 1,476.24 
ลานบาท และ 1,103.32 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2543 สัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวมของบริษัทเทากับรอยละ 65.66 แตในป 2544 และป 
2545 สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดรวม ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 70.39 และ รอยละ 76.67 ตามลําดับ เปนผลมาจากคาซอมบํารุง
เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกส (Gas Turbine) ทั้ง 2 ชุด นอกจากคาใชจายในการซอมบํารุงแลว บริษัทยังมีคาใชจายในการเชาเครื่องจักรมา
ทดแทนเครื่องจักรตัวเดิมที่ตองสงไปซอมเพื่อใหกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง คาใชจายในการ
เชาเครื่องจักรเพิ่มเติมสําหรับชวงระยะเวลาซอมทั้งหมดประมาณ 27.50 ลานบาท บริษัทมีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากคาซอมบํารุงรักษา
เครื่องจักรและจัดหาเครื่องจักรทดแทนในชวงระยะเวลาดังกลาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 144.93 ลานบาท คาใชจายที่เพิ่มขึ้นทําใหอัตรากําไร
ขั้นตนของบริษัทลดลงจากรอยละ 34.22 ในป 2543 เปนรอยละ 29.32 และรอยละ 23.21 ในป 2544 และป 2545 ตามลําดับ สําหรับชวง 9 
เดือนแรกของป 2546 สัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวมของบริษัทปรับลดลงเหลือรอยละ 71.17 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีคาใชจายใน
การซอมบํารุงลดลง เมื่อเทียบกับป 2545  

3)  คาใชจายในการขายและบริหาร  
 ในป 2543 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 34.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 42.60 ลานบาทในป 2544 และ 50.36 ลาน
บาทในป 2545 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากคาเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีคาเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจาก 5.3 ลานบาทในป 2543 
เปน 11.46 ลานบาทในป 2544 และ  19.15 ลานบาท ในป 2545  
 อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายในการขายและบริหารกับรายไดรวมของบริษัท จะเห็นไดวาในชวงป 2543 – 2545 บริษัทมี
สัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมคอนขางคงที่ โดยมีอัตราสวนดังกลาวประมาณรอยละ 2.13-2.62 ของรายไดรวม แต
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมเทากับรอยละ 3.61 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.62 ในป 
2545 เนื่องจากบริษัทมีคาธรรมเนียมการจายคืนเงินกูลวงหนาใหกับเจาหนี้เงินกูรายเดิมในเดือนมิถุนายน 2546 โดยคาธรรมเนียมดังกลาวมี
จํานวน 42.34 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 2.67 ของรายไดรวม  

4)  ดอกเบี้ยจาย 
 ในป 2543 บริษัทมีดอกเบี้ยจายจํานวนเทากับ 256.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 79.91 เมื่อเทียบกับป 2542 เนื่องมาจากจํานวนเงินกู
ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นถึงแมวาจะมีการจายคืนเงินกูบางสวนแลวก็ตาม บริษัทจึงไดทําการปรับโครงสรางเงินกูยืมระยะ
ยาวโดยไดเปลี่ยนวงเงินกูตางประเทศบางสวนเปนเงินกูสกุลบาท รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจายสําหรับเงินกูสกุลบาทจาก  MLR + 
1.75% เปน MLR + 0.5% มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมิถุนายน 2544 ทําใหดอกเบี้ยจายในป 2544 ลดลงเหลือ 227.12 ลานบาท หรือลดลงรอย
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ละ 12.89 เมื่อเทียบกับป 2543 สําหรับป 2545 บริษัทมีดอกเบี้ยจายจํานวน 165.55 ลานบาท ลดลงจากป 2544 ประมาณรอยละ 27.11 
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางเงินกูระยะยาว การชําระคืนเงินกูบางสวน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวมที่ลดลงซ่ึงสงผลในทางที่ดี
ตอภาระดอกเบี้ยของบริษัท  
 สําหรับในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีดอกเบี้ยจายเทากับ 96.12 ลานบาท ลดลงรอยละ 41.94 เมื่อเทียบกับป 2545 
เนื่องจากการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวม ซ่ึงสงผลใหภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง นอกจากนี้ การปรับโครงสรางเงินกู
เมื่อเดือนมิถุนายน 2546 ซ่ึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงจาก MLR + 0.5% หรือเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.50-6.75 ในป 2545 เปนรอยละ 3.625 
ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2546 ทําใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยลดลงอยางมากในป 2546 
 
5)  กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทในสวนของการจายชําระคืนเงินกู คาใชจายในการ
ดําเนินงานสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงประกอบดวย คาปฏิบัติการและบํารุงรักษา และดอกเบี้ยจาย และภาระเงินกูที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระ ทั้งนี้ในสวนของการจายชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยจายซ่ึงเปนผลจากการกูยืมเพื่อลงทุนในโรงไฟฟา บริษัทไดรับการชดเชยผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากคาไฟฟา โดยรอยละ 80 ของอัตราคาพลังไฟฟาที่เรียกเก็บจาก กฟผ. จะเปลี่ยนแปลงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามบริษัทยังคงไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของภาระเงินกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ยังไม
ครบกําหนดชําระ สงผลใหเกิดความผันผวนของกําไรสุทธิ  โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 ในป 2543 บริษัทมีเงินกูระยะยาวสกุลเงินตราตางประเทศจํานวน 25.15 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเพิ่มขึ้นเปน 25.20 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ในป 2544  สําหรับป 2545 เงินกูระยะยาวสกุลเงินตราตางประเทศลดลงเหลือ 23.85 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่ผาน
มาในแตละปบริษัทจะมีผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงสงผลกระทบตอผลกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ โดยในป 
2543 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (288.09) ลานบาท อันเปนผลจากคาเงินบาทที่ออนตัวลง ตอมาในป 2544 ผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือเพียง (70.81) ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 75.42 เมื่อเทียบกับป 2543 ซ่ึงเปนผลมาจากคาเงินบาทที่
แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนาและการปรับลดวงเงินกูตางประเทศของบริษัท สําหรับป 2545 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน 25.96 ลานบาท และ 37.16 ลานบาท ตามลําดับ อันมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งตัวของคาเงินบาท  
 แตผลกระทบดังกลาวสวนใหญเปนเพียงผลกระทบทางบัญชีซ่ึงอยูในรูปของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 
(Unrealized Loss on Foreign Exchange) โดยที่ผลกระทบจากผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง (Realized Gain or Loss 
on Foreign Exchange) นั้นอยูในระดับที่ตํ่า จะเห็นไดวา ในป 2543 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจํานวน (286.13) 
ลานบาทจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวม (288.09) ลานบาท  และในป 2544 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
จํานวน (67.73) ลานบาท จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวม (70.81) ลานบาท ซ่ึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจะไมมี
ผลกระทบตอกระแสเงินสดในการดําเนินงานของบริษัท ทําใหในที่สุดบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดอยูในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัท
ไดพยายามทําการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนี้ระยะยาวของบริษัท เพื่อลดผลกระทบทางบัญชีที่เกิดขึ้นและลดภาระการชําระหนี้ในระยะยาวให
เหมาะกับกระแสเงินสดของบริษัท โดยในเดือนมิถุนายน  2544 บริษัทไดทําการแปลงหนี้จํานวน 24.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จากจํานวน
ทั้งหมด 53 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับลดจํานวนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาใหลงมาอยูในระดับที่ทําใหภาระการจายดอกเบี้ย 
การจายคืนเงินตนในแตละปและภาระคาใชจายในการดําเนินงาน ใกลเคียงกับรายไดที่อิงกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่บริษัทไดรับ ซ่ึงทําให
บริษัทไดรับผลกระทบจากดานอัตราแลกเปลี่ยนลดลงอยูในระดับตํ่า และตอมาในเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทไดทําการแปลงหนี้สกุลเหรียญ
สหรัฐอเมริกาสวนที่เหลือทั้งหมดเปนหนี้สกุลบาท ทําใหภายหลังจากการปรับโครงสรางเงินกูดังกลาวบริษัทไมมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอันเกิดจากภาระเงินกูและดอกเบี้ยจาย 

6)  กําไรสุทธิ 
 ในป 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ (19.39) ลานบาท จากนั้นในป 2544 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 225.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ  1,264.52 เมื่อเทียบกับป 2543 เนื่องมาจากบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง และจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนลดลงจาก (288.09) ลานบาทในป 2543 เหลือเพียง (70.81) ลานบาทในป 2544 นอกจากนี้การลดลงของภาระดอกเบี้ยจายก็มี
สวนสําคัญของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของบริษัทเชนกัน  



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

 ในป 2545 บริษัทมีกําไรสุทธิ 259.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.78  เมื่อเทียบกับป 2544 สาเหตุหลักมาจากในป 2545 บริษัทมี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 25.96 ลานบาท ในขณะที่ป 2544 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (70.81) ลานบาท แตในขณะเดียวกันบริษัท
ก็ไดรับผลกระทบจากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา และจากการเชาเครื่องจักรมา
ทดแทนเครื่องจักรที่สงซอม 

สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิ 289.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.84 เมื่อเทียบกับป 2545 สงผลใหอัตรา
กําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.46 ในป 2544 เปนรอยละ 18.70 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมี
ตนทุนขายลดลง 1.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงการลดลงของตนทุนขายดังกลาวเปนผลมาจากการลดลงของคาใชจายในการ
ซอมบํารุง 

7)  อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 
 อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนของบริษัทในป 2543 – 2545 และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 มีอัตราเทากับรอยละ -2.27 รอยละ 
26.75 รอยละ 26.62 และ รอยละ 33.73 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมากในป 2543 – 2545 และในชวง 9 
เดือนแรกของป 2546 เปนผลมาจากการที่บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเนื่องมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ลดลง  
 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 102.50 ลานบาท 123 ลานบาท และ 102.50 ลานบาท ในป 2543 ป 2544 และในป 
2545 ตามลําดับ นอกจากนี้ในป 2546 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2546 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
เปนจํานวนเงิน 102.50 ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานของป 2545  

12.2.3 การวิเคราะหฐานะการเงิน 
1) สินทรัพย  
 - สินทรัพยหมุนเวียน 
  สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทลดลงจาก 733.14 ลานบาทในป 2543 เปน 348.882 ลานบาทในป 2544 เนื่องจากในป 2544 
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดมีการจัดกลุมบัญชีใหมโดยนําเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันจํานวน 293.79 ลานบาท ไปรวมอยูในสวน
ของสินทรัพยไมหมุนเวียน ทําใหสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทในป 2544 มีมูลคาลดลงรอยละ 54.87 เมื่อเทียบกับป 2543 
  ในป 2545 สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทเทากับ 376.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.01 เมื่อเทียบกับป 2544 สาเหตุหลักมาจาก
ลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาสวนขยาย 

สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 748.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 98.71 เมื่อเทียบกับป 
2545 อันเปนผลมาจากการจัดกลุมบัญชีใหม  โดยในป 2545 รายการเงินสดและเงินฝากธนาคารสวนที่ติดภาระค้ําประกันผูสอบบัญชีไดจัด
กลุมเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน แตภายหลังจากการทําสัญญาเงินกูใหมในป 2546  จะไมมีรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารสวนที่ติดภาระ
คํ้าประกัน  ทําใหเงินสดและเงินฝากธนาคารดังกลาวถูกจัดกลุมบัญชีใหมเปนสินทรัพยหมุนเวียน  

 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  ในป 2543 - 2545 สินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2544 สินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น
เปน 3,032.17 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 5.15 เมื่อเทียบกับป 2543 และในป 2545 สินทรัพยถาวรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 3,100.40 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.25เมื่อเทียบกับป 2544 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางป 
2544 ถึง 2545 บริษัทไดขยายกําลังการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นอีก 9.8 เมกะวัตต โดยมีการลงทุนเพิ่มในสวนของโรงไฟฟาและอุปกรณเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 254.24 ลานบาทในป 2544 เพิ่มขึ้นจาก 35.34 ลานบาทในป 2543 และลงทุนเพิ่มในป 2545 เทากับ 159.87 ลานบาท  ซ่ึงบริษัทไดทํา
การบันทึกดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมที่ใชในการกอสรางขยายโรงไฟฟาเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสรางในป 2544 และ 2545 
นอกจากนี้ในป 2545 บริษัทยังไดมีการลงทุนซ้ือที่ดินเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตมูลคา 11.30 ลานบาท 

สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีสินทรัพยถาวรสุทธิเทากับ 3,029.44 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.29 เมื่อเทียบกับป 
2545 โดยมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรสุทธิจํานวน 18.89 ลานบาท และมีการบันทึกคาเสื่อมราคาของสินทรัพยรวมจํานวน 89.05 ลานบาท     
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2) สภาพคลอง 
 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน   
  บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 275.83 ลานบาท ในป 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 423.59 เมื่อเทียบกับป 2542 และ 
เพิ่มขึ้นเปน 474.74 ลานบาทในป 2544 เนื่องมาจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง  
  ในป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเทากับ 262.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 44.77 เมื่อเทียบกับป 2544 
เนื่องมาจากคาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดจายคาซอมบํารุง
เครื่องจักรคางจายและจายคืนเงินประกันผลงานใหแก OEG ที่บริษัทไดต้ังเปนหนี้สินหมุนเวียนไว ณ สิ้นป 2544 จํานวนประมาณ 28 ลานบาท 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเทากับ 259.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก (6.56) 
ลานบาท ในชวงเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนในโรงไฟฟาซ่ึงมีจํานวนมากในป 2542 ซ่ึง
เปนปแรกของการดําเนินการทางพาณิชยและป 2544 ตอเนื่องถึงป 2545 เนื่องจากการขยายกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดยบริษัทมีเงินสด
สุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 460.34 ลานบาท ในป 2542 ลดลงเปน 231.25 ลานบาทในป 2543 และเพิ่มเปน 309.95 ลานบาทในป 
2544 นอกจากบริษัทจะลงทุนในโรงไฟฟาแลว ยังไดนําเงินไปฝากไวกับสถาบันการเงินและลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินหรือเงินลงทุนระยะสั้น
ประเภทอื่นเพื่อใชคํ้าประกันวงเงินกูและสํารองไวเพื่อชําระคืนเงินกูและการซอมแซมโรงไฟฟาตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู โดยที่
ผานมาบริษัทมียอดเงินคํ้าประกันและเงินสํารองดังกลาว เทากับ  239.11 ลานบาท ในป 2542 เพิ่มเปน 441.08 ลานบาท ในป 2543 และ 
497.01 ลานบาทในป 2544 
  ในป 2545 บริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟาสวนขยายเพิ่มเติมอีก 159.87 ลานบาท และมีการซอมบํารุงเครื่องจักรจํานวน 2 เครื่อง 
ทําใหเงินสํารองเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรลดลง 46.81 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2544  โดยบริษัทไดถอนตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 203.22 ลาน
บาท มาเพื่อใชในการลงทุนและซอมบํารุงเครื่องจักรดังกลาว  ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้นเทากับ  196.32 ลานบาท 
  ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 269.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 37.39 เมื่อเทียบ
กับป 2545 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทไมมีการลงทุนในโรงไฟฟาเพิ่มเติมในป 2546 ทําใหคาใชจายลงทุนของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  ในชวงป 2543-2545 บริษัทมีการเพิ่มวงเงินกูและมีการจายชําระคืนเงินกูบางสวนตามขอกําหนดในสัญญาเงินกูที่ทําไวกับเจาหนี้
กลุมสถาบันการเงิน ทําใหยอดเงินกูสุทธิในแตละปไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเวนการเพิ่มขึ้นของเงินกูในป 2543 จาก 2,301.30 ลานบาท 
เปน 2,659.37 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมียอดการชําระคืนเงินกูในป 2543 จนถึง ป 2544 เทากับ 
133.44 ลานบาท และ165.98 ลานบาท ตามลําดับ และมีการจายเงินปนผลเปนจํานวน 102.50 ลานบาท ในระหวางป 2543 และ 123.00 
ลานบาท ในป 2544 ทําใหเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัท เทากับ (45.30) ลานบาท ในป 2543  และ (161.46) ลานบาท ใน
ป 2544 เนื่องมาจากการจายเงินปนผลและชําระเงินกู ในป 2545 บริษัทมีการเบิกใชเงินกูเพิ่มจํานวน 184.50 ลานบาทและมีการจายคืนเงิน
ตนเงินกูจํานวน 145.31 ลานบาท รวมทั้งมีการจายเงินปนผลจํานวน 102.5 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมหาเงิน เทากับ 63.31 
ลานบาท 
  ตอมาในเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทไดปรับโครงสรางเงินกูใหมโดยไดกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงใหมเปนเงินสกุลบาท
ทั้งหมด จํานวน 2,620 ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเดิมลวงหนาทั้งจํานวนเทากับ 2,702.64 ลาน
บาท  ผลจากการดําเนินการดังกลาวและการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 102.50 ลานบาท ทําใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 เงินสด
สุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 185.14 ลานบาท   
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย รวมทั้งสิ้นเปนวงเงิน 2,800 ลานบาท กําหนดชําระคืน
เงินตนเปนงวดหกเดือนตั้งแตเดือนธันวาคม 2546 จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 (ตามการปรับโครงสรางเงินกูในเดือนมิถุนายน 2546 
รายละเอียดดูไดจากภาคผนวก 6) ทั้งนี้ บริษัทไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาวแลวเปนจํานวนเงิน 2,620 ลานบาท   
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- ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 
  บริษัทไมเคยประสบปญหาในการชําระหนี้เนื่องจากมีจากผลดําเนินงานที่ดีและมีสภาพคลองดีมาตลอด นอกจากนี้การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเงินกูที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศของบริษัทและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังมีสวนสําคัญในการเพิ่มความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยของบริษัท บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยดีขึ้นตามลําดับจาก 2.08 เทาในป 2543 เปน 3.09 เทาในป 2544 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 420 และ 48.56 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในป 2545 บริษัทมีความความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ 2.58 เทา โดยในป
นี้กระแสเงินสดจากการดําเนินของบริษัทลดลงจากการที่บริษัทมีการจายชําระคาซอมเครื่องจักรและคาอุปกรณเครื่องจักรสําหรับโรงไฟฟาสวน
ขยายออกไปเปนจํานวนเงิน 17.97 ลานบาท และ 29.88 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบกับกําไรจากการดําเนินงานหลังจากปรับดวยกําไร
(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงมีจํานวนลดลง สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเปน 3.70 เทา เนื่องมาจากการปรับโครงสรางเงินกูและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงสงผลใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจาย
ลดลง นอกจากนี้การที่บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ยังทําใหบริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดวย    

 - อัตราสวนสภาพคลอง 
  ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูฉบับเดิม บริษัทตองนําเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานทั้งหมดนําเขามาฝากที่ Security Account กอน
แลวคอยจัดสรรเขาบัญชีเงินใชจายในการดําเนินงาน (Operating Account) บัญชีเงินสํารองเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Major 
Maintenance Reserve Account) บัญชีเงินสํารองสําหรับจายคืนเงินกูยืมและดอกเบี้ย (Debt Service Reserve Account) ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญา ซ่ึงเงินฝากในบัญชีดังกลาวบริษัทสามารถนํามาใชจายไดตลอดเวลา เพียงแตตองแจงลวงหนาทุกเดือนถึงงบประมาณที่
ตองการใชในแตละเดือน ดังนั้นในการคํานวณอัตราสวนสภาพคลองบริษัทจึงไดนําเงินฝากในบัญชีที่คํ้าประกันขางตนมาคํานวณดวย ยกเวน
รายการบัญชีเงินสํารองเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักรซ่ึงตองสํารองเงินไวลวงหนาเกินกวา 1 ป จึงไมนําเอามารวมในการคํานวณ  
  บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองคอนขางสูง โดยมีอัตราสวนเทากับ 2.61 เทา ในป 2543 และลดลงเปน 1.58 เทา ในป 2544 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้งานกอสรางและเงินประกันผลงานและหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซ่ึงมีคาซอมเครื่องจักรคางจายเปนสวนประกอบ ใน
ป 2545 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.25 เทา และเพิ่มขึ้นเปน 3.50 เทา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 โดยที่ผานมาบริษัทมี
อัตราสวนสภาพคลองคอนขางดีและไมมีปญหาเรื่องหนี้เสียเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้เพียง 2 ราย คือ กฟผ. และ SPI ซ่ึงมีตารางการจัดเก็บหนี้ที่
แนนอน โดยการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จะมีการเรียกเก็บเงินภายในวันที่ 10 ของแตละเดือน และ กฟผ. จะจายชําระใหบริษัทภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน สวน SPI จะจายคาไฟฟาภายในวันสุดทายของแตละเดือน แตเนื่องจากบางครั้งวันชําระเงินซ่ึงเปนวันสิ้นเดือนไม
ตรงกับวันทําการทําใหวันชําระเงินตองขยับออกไปเปนตนเดือนถัดไป ทําใหระยะเวลาการจัดเก็บหนี้เฉลี่ยในระหวางป 2543 – 2545 และ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 อยูในชวง 50-53 วัน ในขณะเดียวกันการชําระหนี้ของบริษัทซ่ึงสวนใหญคือการจายคากาซธรรมชาติใหกับ 
ปตท. และคาใชจายในการดําเนินงานใหกับ OEG คาใชจายทั้งสองสวนนี้มีระยะเวลาการจายที่แนนอน โดยการชําระหนี้ให ปตท. จะชําระเงิน
ประมาณ 30 วันของเดือนถัดมา และจะชําระเงินให OEG ภายใน 30 วันของเดือนถัดมา แตเนื่องจากบางครั้งวันชําระเงินซ่ึงเปนวันสิ้นเดือนไม
ตรงกับวันทําการทําใหวันชําระเงินตองขยับออกไปเปนตนเดือนถัดไป ทําใหระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยในระหวางป 2543 – 2545 และในชวง 
9 เดือนแรกของป 2546 จึงเกินกวา 30 วัน โดยอยูในชวง 41-51 วัน  

3) แหลงที่มาของเงินทุน 
 แหลงเงินทุนของบริษัทนอกจากจะมาจากเงินทุนจากผูถือหุนจํานวน 820 ลานบาทแลว  ยังมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
และเงินกูจากกลุมสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินลงทุนในโรงไฟฟาและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โครงสรางหนี้สินของบริษัท
ประกอบไปดวยเงินกูระยะยาวเปนสวนใหญ โดยมียอดเงินกูระยะยาว ณ 30 กันยายน 2546 เทากับ 2,489 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
89.89 ของหนี้สินรวม ลดลงจาก 2,576.97 ลานบาท ในป 2545 หรือประมาณรอยละ 3.41 เนื่องจากบริษัทมีปรับโครงสรางเงินกูในชวงเดือน
มิถุนายน 2546 
 ในป 2545 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับ 2.80 เทา โดยลดลงมาเปนระยะจาก 3.61 เทาในป 2543 และ 
3.33 เทาในป 2544 อันเนื่องมาจากสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่มีกําไรและหนี้สินที่ลดลงจากการทยอยชําระหนี้  โดยที่
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทตํ่ากวาอัตราที่กําหนดไวเปนเงื่อนไขในสัญญาเงินกูฉบับเดิมของบริษัท ซ่ึงระบุใหบริษัทดํารง
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไวที่ไมเกินระดับ 3.25 เทา ต้ังแตปที่เร่ิมดําเนินงานจนถึงป 2546 และจะตองลดลงไปที่ระดับไมเกิน 3.00 เทา 
หลังจากป 2546 เปนตนไป ทั้งนี้หนี้สินและสวนของผูถือหุนที่จะนํามาคํานวณตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูจะเปนยอดหนี้สินรวมที่ปรับขาดทุน
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จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นเฉพาะสวนที่เกิน 40 บาท ณ สิ้นงวดบัญชีนั้นๆ แลว  ดังนั้นถาคํานวณตามสูตรในสัญญาเงินกู ที่ผานมา
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2544 และ ป 2545  เทากับ 2.86 เทา และ 2.53 เทา  ตามลําดับ 
 สวนในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับ 2.23 เทา ลดลงจาก 2.80 เทาในป 2545 
เนื่องมาจากสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่มีกําไรและหนี้สินที่ลดลงจากการปรับโครงสรางหนี้ในเดือนมิถุนายน 2546 โดย
สัญญาเงินกูฉบับใหมไมไดกําหนดอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่บริษัทตองดํารงไวตลอดอายุสัญญาเงินกู   

12.2.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต 
- ผลกระทบจากการเพิ่มทุน (Dilution Effect) 

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจากจํานวน 820 ลานบาท เปน  955 ลานบาท โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 135 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายตอประชาชน  เพื่อนําเงินที่ไดไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟาสวน
ขยายขนาดกําลังการผลิต 44 เมกะวัตต   

การเพิ่มทุนดังกลาวไดสงผลกระทบทางดานการลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท (Dilution Effect)  ตอผูถือหุนเดิมของบริษัท  โดย
ผลตอบแทนของผูถือหุน อาทิเชน มูลคาทางบัญชีตอหุน กําไรสุทธิตอหุน เงินปนผลตอหุน เปนตน  จะลดลงประมาณรอยละ 
14.14   จากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวไดรับการชดเชยจากการขายหุนเพิ่มทุนในราคาที่สูงกวามูล
คาที่ตราไวตอหุน รวมทั้งผลตอบแทนที่ไดรับเพิ่มจากการนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟาสวนขยาย 

- ผลกระทบจากการลงทุนในโรงไฟฟาสวนขยาย 
โรงไฟฟาสวนขยายจะมีขนาดกําลังการผลิต 44 เมกะวัตต โดยจะนําไฟฟาสวนเพิ่มไปจําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา สําหรับเงินลงทุนในโรงไฟฟาสวนขยายนี้ อยูในวงเงินประมาณ 1,200 ลานบาท 
โดยมาจากเงินทุนของบริษัทประมาณ 300 ลานบาท สวนที่เหลือมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีนโยบายที่
จะกูยืมเงินเปนสกุลเงินบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทย 

ผลกระทบที่บริษัทจะไดรับการจากการลงทุนในโรงไฟฟาสวนขยายดังกลาว คือ  ในระยะสั้นจะมีผลกระทบดานคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจายในชวงระยะเวลาการกอสรางโรงไฟฟาและจัดหาติดต้ังเครื่องจักร  โดยที่จะยังไมมีรายไดจากการขาย 
ของโรงไฟฟาสวนขยายเขามา  อยางไรก็ตามคาใชจายดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาดังกลาวในทางบัญชีไมไดมีการบันทึกเปน
คาใชจายแตจะบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนโรงไฟฟาและคิดเปนคาเสื่อมราคา ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน  สําหรับในระยะยาวภายหลังจากที่เร่ิมจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาสวนขยายแลว บริษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ   

- ผลกระทบจากการปรับโครงสรางเงินกูและเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินผูใหกูเปนรายใหม (Refinancing) 
การที่บริษัทไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงใหมเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเดิมลวงหนาทั้งจํานวนและปรับ
โครงสรางเงินกูทั้งหมดเปนเงินสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทไดรับประโยชนตอไปนี้ 
(1) บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายดอกเบี้ยไดอยางมีนัยสําคัญ   
(2) บริษัทไมตองนําเงินฝากธนาคารไปวางไวกับธนาคารที่เปนเจาหนี้เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูยืมและสํารองไวเพื่อชําระคืนเงินกู

และเพื่อการซอมแซมโรงไฟฟา 
(3) บริษัทไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากภาระเงินกู 

อนึ่งในการดําเนินการดังกลาวทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ป 2546 โดยที่บริษัทตองเสียคาธรรมเนียมการจายคืนเงินกู
ลวงหนาคิดเปนจํานวนเงิน 42,341,651 ลานบาท อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลประโยชนที่ไดรับจากการประหยัดดอกเบี้ยจายตลอดอายุ
สัญญาเงินกูแลว การดําเนินการดังกลาวเปนผลดีตอบริษัท 


