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ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
• การด าเนินงานของ กฟน. ในปี 2558 ยังคงมุ่งมั่นในการบรหิารจัดการและบริการระบบ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ มัน่คง ปลอดภัย และเชือ่ได ้โดยมแีผนงานเปลีย่น
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเป็นแผนงานส าคัญทีจ่ะชว่ยพัฒนาคณุภาพและ
เสรมิสรา้งความมั่นคง รวมทัง้ความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟ้าในอนาคต ซึง่คณะรัฐมนตรี
ในคราวประชมุเมือ่วันที ่1 กันยายน 2558 มมีตเิห็นชอบให ้กฟน. ด าเนนิการตามแผนงาน
เปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเพือ่รองรับการเป็นมหานครแหง่อาเซยีน
ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม จ านวน 39 เสน้ทาง เป็นระยะทาง 127 กโิลเมตร กรอบวงเงนิลงทนุรวม 
48,717 ลา้นบาท ท าใหปั้จจบุนั กฟน. มพีืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใตด้นิจ านวนทัง้สิน้ 180 กโิลเมตร หากรวมพื้นที่ที่ด าเนินการแลว้เสร็จ
อีกจ านวน 35 กโิลเมตร จะท าใหม้พีืน้ทีส่ายไฟฟ้าใตด้นิจ านวนทัง้สิน้ 215 กโิลเมตร ส าหรับ
ในปี 2558 กฟน. สามารถด าเนินการเปลีย่นระบบการจ่ายไฟเป็นระบบสายใตด้นิได ้7.24 
กโิลเมตร อยา่งไรก็ด ีเนือ่งจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมามปัีญหาและอปุสรรคส าคัญหลายประการ 
ท าใหก้ารด าเนนิงานมคีวามลา่ชา้กวา่กรอบระยะเวลาด าเนนิการทีก่ าหนดไวค้อ่นขา้งมาก 
 

• นอกจากนี ้กฟน. มกีารลงทนุเพือ่พฒันาระบบไฟฟ้าและบรกิารภายใตแ้ผนงานและโครงการ
ทีส่ าคญัอกีเป็นจ านวนมาก โดยมกีรอบงบประมาณประจ าปี 2558 วงเงนิด าเนนิการ 58,240 
ลา้นบาท และวงเงนิเบกิจ่าย 16,654 ลา้นบาท และคณะรัฐมนตรีในคราวประชมุเมือ่วันที ่
22 กันยายน 2558 ไดม้ ีเห็นชอบกรอบและงบประมาณประจ าปี 2559 ของ กฟน. 
วงเงินด าเนินการ 57,837 ลา้นบาท และวงเงนิเบกิจา่ย 22,277 ลา้นบาท โดยสว่นใหญเ่ป็น
การลงทนุในโครงการและแผนตอ่เนือ่งทีไ่ดร้ับอนุมตัไิวแ้ลว้ และมกีารอนุมตัแิผนใหม ่จ านวน 
1 แผน คอื โครงการรว่มรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ปี 2559 – 2563 วงเงนิด าเนนิการ 3,296 ลา้นบาท 
 

• คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานมมีตเิห็นชอบการปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้า
โดยอัตโนมัต ิ(Ft) ส าหรับเรียกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในใบเรยีกเก็บเงนิค่าไฟฟ้าประจ าเดอืน
มกราคม – เมษายน เท่ากับ 58.96 สตางค/์หน่วย เดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม เท่ากับ 
49.61 สตางค/์หน่วย และเดอืนกนัยายน – ธันวาคม เทา่กับ 46.38 สตางค/์หน่วย โดยเป็น
การลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลง สัดส่วน 
การใชน้ ้ามันเตาและน ้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า รวมทัง้ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้า 
ทีล่ดลงดว้ย 
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กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ และการพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่งเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่จากทรัพยส์นิ 
และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

รายไดร้วมและคา่ใชจ้า่ยรวม  (ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

กฟน. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กีารบรหิารจัดการและก ากับ
ดแูลองคก์รตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีมกีาร
บรหิารความเสีย่ง เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รสมรรถนะ
สูง รวมทัง้ เป็นรัฐวสิาหกจิที่มีผลประกอบการที่ดี
และมีฐานะการเงินที่มั่นคงมาโดยตลอด ส าหรับ
คะแนนประเมนิผลการด าเนนิงานของ กฟน. ในปี 2558 
อยูใ่นทีร่ะดบั 4.7835 
 
 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2556 และ 2557 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิปี 2558 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้  
หมายเหต ุ: 1. ค าใชจ้า่ยรวม เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดร้วมดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้ 
               2. ดอกเบีย้จา่ย หมายถงึ ตน้ทนุทางการเงนิในงบก าไรขาดทนุของ กฟน. ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการจัดหาเงนิทนุมาด าเนนิงาน ไดแ้ก ่
ดอกเบีย้จา่ย และคา่ธรรมเนียมจา่ย  

ปีปฏทินิ 

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 35,531 38,334 42,254 10.23%

สนิทรัพย์รวม 165,127 177,555 189,691 6.84%

หนีส้นิรวม 92,228 99,066 106,308 7.31%

ทนุรวม 72,899 78,489 83,383 6.24%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 72,540 78,130 83,025 6.27%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 189,118 197,375 196,592 -0.40%

รายไดร้วม 192,152 200,692 199,920 -0.38%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 178,502 186,801 185,688 -0.60%

คา่ใชจ้า่ยรวม 179,588 188,164 187,174 -0.53%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 10,616 10,574 10,904 3.12%

ดอกเบีย้จา่ย 1,333 1,262 1,298 2.85%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N/A

EBITDA 17,090 17,233 17,749 2.99%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 11,231 11,266 11,448 1.62%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 8,273 8,499 9,165 7.84%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (9) 18 (4) N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6,474 6,659 6,845 2.79%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 4,901 4,999 6,241 24.84%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 N/A

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 12,712 13,839 16,654 20.34%

งบลงทนุเบกิจา่ย 9,972 13,068 13,109 0.31%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 78.45% 94.43% 78.71%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 6.80% 6.35% 6.04%

ROE 15.41% 14.35% 13.73%

D/E (เทา่) 1.27 1.26 1.27

Net Profit Margin 5.84% 5.61% 5.73%

11,266 11,448 

2557 2558

2557 2558

200,692 199,920

188,164 187,174

รำยไดร้วม คำ่  จ้ำ่ยรวม

47,885 47,618 47,856 49,344 
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• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 พบว่า มหีน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้สิน้ 
172,103 ลา้นหน่วย ขยายตัวรอ้ยละ 3.61 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวมาก
ทั้งกลุ่มบา้นอยู่อาศัย ธุรกจิ และอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มอุตสาหกกรมเป็น 
การขยายตัวเฉพาะในพืน้ทีจ่ าหน่ายของ กฟภ. เท่านัน้ ส าหรับสถานการณ์การจ าหน่ายไฟฟ้า
ของ กฟน. ในปี 2558 พบว่า 49,344 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้ 1,488 ลา้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.11 ลา้นหน่วย จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทุกผูใ้ชไ้ฟฟ้า ยกเวน้ 
กลุม่อตุสาหกรรมทีม่หีน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 1.52 

• กฟน. คาดว่า ในปี 2558 จะมีประมาณการรายไดร้วม 202,793 ลา้นบาท ประมาณการ
คา่ใชจ่้ายรวม 198,309 ลา้นบาท และมปีระมาณการก าไรสุทธทัิง้สิน้ 4,484 ลา้นบาท (กฟน. 
มกีารประมาณการคนืรายไดจ้ากการลงทุนต ่ากว่าแผนของปี 2554 – 2557 จ านวน 3,005  
ลา้นบาท)  ซึง่จากประมาณการดังกล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า กฟน. คาดว่าจะมกี าไรสุทธลิดลง 
6,782 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 60.20 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

• จากผลการด าเนนิงานในปี 2558 พบว่า กฟน. มรีายไดร้วม 199,920 ลา้นบาท ลดลง 772 
ลา้นบาท หรอืเพยีงรอ้ยละ 0.38 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 98.58 ของ
ประมาณการทัง้ปี เนื่องจากมีรายไดจ้ากการขายพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง และ 
มคี่าใชจ่้ายรวม 187,174 ลา้นบาท ลงลง 990 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.53 จากช่วงเดยีวกัน
ของปีกอ่น โดยคดิเป็นรอ้ยละ 94.39 ของประมาณการทัง้ปี 

• ส าหรับก าไรสุทธขิอง กฟน. ปี 2558 พบว่า กฟน. มกี าไรสุทธ ิ11,448 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
182 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.62 จากชว่งเดยีวกนั โดยเป็นก าไรจากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ที่ขยายตัวตามทิศทางของหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.11 และ 
ก าไรจากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย (Margin) ที่เพิ่มขึน้ การบรหิารค่าใชจ่้าย 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ อย่างไรก็ด ีก าไรสุทธขิอง กฟน. ปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 255 ของประมาณ
การทัง้ปี สาเหตสุ าคัญเนือ่งจากมกีารคนืรายไดจ้ากการลงทุนทีต่ ่ากว่าแผนของปี 2555 – 2556 
ต ่ากว่าประมาณการ จ านวน 2,909 ลา้นบาท รวมทัง้การกันเงนิส ารองส าหรับรายการพเิศษ 
ไมม่กีารจ่าย หรอืจ่ายจรงินอ้ยกว่าประมาณการ จ านวน 2,717 ลา้นบาท เช่น โครงการร่วมใจ
จาก กฟน. การเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และค่าใชจ่้ายน าส่งกองทุน 
พัฒนาไฟฟ้า เป็นตน้ 

• ทั้งนี้ กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 กฟน.  
มสีนิทรัพย์รวม 189,691 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12,136 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.84 จากช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน  มหีนี้สนิรวม 106,308 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7,242 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.31 จาก
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน และทุนรวม 83,383 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,894 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
6.27 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

  

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
    กฟน. ด าเนนิธุรกจิจัดหาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่องในเขต
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยด าเนินธุรกจิหลักดา้นการจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของรายไดท้ัง้หมด และด าเนนิธรุกจิเกีย่วเนื่องทีส่รา้ง
มลูค่าเพิม่จากทรัพยากรของ กฟน. ในเชงิพาณิชย์ เพื่อเพิม่รายไดจ้ากฐานลูกคา้ของ
ธรุกจิหลัก 
    ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กฟน. มุ่งเนน้การบรหิารจัดการองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มรีะบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีม่คีุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชือ่ถอืได ้และใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 
ควบคู่ไปกับการรับผดิชอบตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ กฟน. 
เตบิโตอยา่งมัน่คงและยั่งยนื 
ขอ้เสนอแนะ นกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
    เนือ่งจากการด าเนนิแผนงาน/โครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ
ของ กฟน. ที่ผ่านมา มีความล่าชา้กว่ากรอบระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว ้
คอ่นขา้งมาก ดงันัน้ เพือ่ให ้กฟน. สามารถด าเนนิแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ บรรลเุป้าหมายตามนโยบายของภาครัฐและแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด กฟน. จึงควรเร่งด าเนินการแต่งตัง้คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ ซึง่จะมหีนา้ที่
ในการวางแผน ก ากับดูแล และตดิตามผลการด าเนินการ รวมทัง้เสนอแนะแนวทาง 
ในการแกปั้ญหา และประเมนิผลการด าเนนิงานของแผนงานดังกล่าว เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
มตคิณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วันท ี1 กนัยายน 2558  
 

ผูจ้ดัท ำ: น.ส.สพุรรษา หนูเพชร  
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวจฑุารสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880 ตอ่ 2166 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30 เมษายน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• กรอบวงเงนิลงทนุของ กฟน. ปี 2558  
  - คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วันที ่23 กันยายน 2557 เห็นชอบงบประมาณลงทนุของ กฟน. โดยมวีงเงนิด าเนนิการรวม 45,452 ลา้นบาท วงเงนิ
เบกิจา่ยลงทนุรวม 18,838 ลา้นบาท 
  - สศช. อนุมตักิารปรับงบประมาณลงทนุ ประจ าปี 2558 ของ กฟน. ท าใหม้วีงเงนิด าเนนิการรวม 58,240 ลา้นบาท วงเงนิเบกิจา่ยลงทนุรวม 16,654 ลา้นบาท 
• ควำมสำมำรถ นกำรบรหิำรแผน 
  ในปี 2558 กฟน. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุได ้13,109 ลา้นบาท จากเป้าหมายการเบกิจา่ยทีต่ัง้ไว ้จ านวน 16,654 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 78.71 โดยมปัีญหาและ
อปุสรรคทีส่ าคญั เชน่ การปรับปรงุ SPE/TOR/ออกแบบ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย/ีพืน้ที ่หน่วยงานภายนอกเลือ่นแผนด าเนนิงาน รวมทัง้ การตอ้งออก
ประกวดราคาใหม ่
   

สำขำพลงังำน 
 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

สดัสว่นหนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ปี 2558 

อตัรำกำรเตบิโตของหนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ปี 2558   
เปรยีบเทยีบกบั ว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมด 49,344 ลา้นหน่วย 
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ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ปี 2558 (คา่ 5) (ม.ค. - ธ.ค.)

1. ความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟ้า

    1.1 SAIFI  (ครัง้/ราย/ปี) 1.613 1.369

    1.2 SAIDI  (นาท/ีราย/ปี) 46.732 35.700

2. ความพงึพอใจของลกูคา้ 84.0 85.4

3. การบรหิารคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 9,599            9,249            

4. ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ

     4.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี
100 93.34

     4.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ย

ตามแผน
100 97.06

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตาม

แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเป็นสายใตด้นิ
7.60 7.24


