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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

• กฟภ. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กีารบรหิารจัดการและก ากับ
ดูแลองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี มีการ
บรหิารความเสีย่ง เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รสมรรถนะสงู 
รวมทัง้ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่ดีและมี
ฐานะการเงินที่มั่นคง ส าหรับคะแนนประเมินผล 
การด าเนนิงานของ กฟภ. ในปี 2558 อยูใ่นทีร่ะดบั 4.6846 
 

 

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
ประธำนกรรมกำร: นายถวลิ  เปลีย่นส ี
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายประสทิธิ ์ สบืชนะ 
ผูว้ำ่กำร: นายเสรมิสกลุ  คลา้ยแกว้ 
CFO: นางพรทพิย ์เดชภญิญา 
จ ำนวนพนกังำน: 28,498 
Website: www.pea.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้    

หมายเหต ุ: 1. ค าใชจ้า่ยรวม เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดร้วมดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้

               2. ดอกเบีย้จา่ย หมายถงึ ตน้ทนุทางการเงนิในงบก าไรขาดทนุของ กฟภ. ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการจัดหาเงนิทนุมาด าเนนิงาน  
                   ไดแ้ก ่ดอกเบีย้จา่ย และคา่ธรรมเนียมจา่ย 

สำขำพลงังำน 
 

 

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

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ สรา้งพนัธมติรทางธรุกจิพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่ง เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่
จากทรัพยส์นิ และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

รายไดร้วมและคา่ใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท)  

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

 
 
• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 พบว่า มีหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ส ิน้ 
172,103 ลา้นหน่วย ขยายตัวรอ้ยละ 3.61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวมาก 
ทัง้กลุ่มบา้นอยู่อาศัย ธุรกจิ และอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มอตุสาหกกรมเป็นการขยายตัว
เฉพาะในพืน้ทีจ่ าหน่ายของ กฟภ. เท่านัน้ ส าหรับสถานการณ์การจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ในปี 2558 
พบว่า กฟภ. มหีน่วยจ าหน่ายทัง้ส ิน้ 123,210 ลา้นหน่วย ขยายตัวรอ้ยละ 3.86 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 
โดยกลุม่บา้นอยูอ่าศัยขยายตัวรอ้ยละ 5.92 จากอากาศทีร่อ้นขึน้มากกว่าปี 2557 ตามการเปลีย่นแปลง
ของสภาพอากาศท่ัวโลก และผลจากนโยบายเร่งกระตุน้เศรษฐกจิในประเทศของภาครัฐ สง่ผลให ้
หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าในชว่งครึง่ปีหลังของกลุ่มพาณิชยม์กีารขยายตัวรอ้ยละ 5.94 จากชว่งเดยีวกัน
ของปีกอ่น ส าหรับกลุม่อตุสาหกรรมมกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข ึน้เพยีงรอ้ยละ 1.95 เทา่นัน้ 
• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วันที ่22 กันยายน 2558 เห็นชอบกรอบและงบประมาณประจ าปี  2559 
ของ กฟภ. โดยเห็นชอบงบลงทุน วงเงนิด าเนินการ 41,397 ลา้นบาท และวงเงนิเบกิจ่าย 21,153 
ลา้นบาท โดยใชเ้งนิรายไดร้อ้ยละ 54.73 และเงนิกูใ้นประเทศ 45.27 ทัง้นี้ การลงทุนส่วนใหญ ่
เป็นการลงทุนในโครงการ/แผนงานเพื่อพัฒนาระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และสถานีไฟฟ้า รวมทัง้
เสรมิสรา้งความมั่นคงและความเชือ่ถือไดข้องระบบไฟฟ้า และรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ
ประเทศทีม่แีนวโนม้เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนื่องและใหบ้รกิารไดอ้ยา่งทั่วถงึ 
• คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงานมมีตเิห็นชอบการปรับค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอตัโนมัต ิ(Ft) ส าหรับเรยีกเกบ็จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในใบเรยีกเก็บเงนิค่าไฟฟ้าประจ าเดอืนมกราคม – 
เมษายน เท่ากับ 58.96 สตางค/์หน่วย เดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม เท่ากับ 49.61 สตางค/์หน่วย 
และเดือนกันยายน – ธันวาคม เท่ากับ 46.38 สตางค/์หน่วย โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากราคาเชือ้เพลงิเฉลีย่มกีารปรับตัวลดลง สัดสว่นการใชน้ ้ามันเตาและน ้ามันดเีซลในการผลติไฟฟ้า 
รวมทัง้ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าทีล่ดลงดว้ย 

• กฟภ. ก าหนดมาตรฐานใหมส่ าหรับการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าในปี 2558 โดยเป็นการเปลีย่นแปลง
จากมาตรฐานเดมิทีใ่ชม้าตัง้แต่ปี 2543 เพือ่ยกระดับคุณภาพการบรกิารใหผู้ร้ับบรกิารเกดิ
ความพงึพอใจสูงสดุ โดยใหทุ้กหน่วยงานของ กฟภ. น าไปใชง้านพรอ้มกนัทัว่ประเทศ ตัง้แตว่นัที ่
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
• กฟภ. ก าหนดแผนงานด าเนินการจัดระเบยีบสายสือ่สารปี 2558 เพือ่แกปั้ญหาสายสือ่สาร 
ทีพ่าดบนเสาไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นระเบยีบโดยรื้อถอนสายทีไ่ม่ไดใ้ชง้านทั่วประเทศ 537 เสน้ทาง 
และติดตัง้คอนสื่อสารในโครงการน าร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายผลทั่วประเทศ 
ในเสน้ทางวกิฤตตอ่ไป โดยคาดวา่จะเห็นผลภายใน 2 ปี   
 

 
 
 ปีปฏทินิ 

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 4,246 10,940 15,485 41.54%

สนิทรัพย์รวม 327,539 348,419 367,043 5.35%

หนีส้นิรวม 205,453 216,281 227,560 5.21%

ทนุรวม 122,086 132,138 139,483 5.56%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 117,196 127,248 134,593 5.77%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 431,351 463,069 463,724 0.14%

รายไดร้วม 434,072 465,054 465,895 0.18%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 409,477 441,171 441,165 0.00%

คา่ใชจ้า่ยรวม 409,550 441,225 441,447 0.05%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 21,874 21,898 22,559 3.02%

ดอกเบีย้จา่ย 3,456 3,409 3,313 -2.82%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0

EBITDA 38,646 39,493 41,484 5.04%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 21,066 20,420 21,134 3.50%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 22,514 22,344 23,586 5.56%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (114) 135 31 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 16,772 17,595 18,925 7.56%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 6,511 13,534 12,271 -9.33%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 17,079 18,642 22,348 19.88%

งบลงทนุเบกิจา่ย 17,079 18,642 17,566 -5.77%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.00% 100.00% 78.60%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 6.43% 5.86% 5.76%

ROE 17.26% 15.45% 15.15%

D/E (เทา่) 1.68 1.64 1.63

Net Profit Margin 4.85% 4.39% 4.54%
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  

• กฟภ. ด าเนนิธรุกจิจ าหน่ายไฟฟ้านอกเขตพืน้ทีท่ี ่กฟน. ด าเนนิการอยู ่โดยมพีืน้ที่

ใหบ้ริการทัง้สิน้ 510,000 ตร. กม. คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของพื้นที่ทัง้ประเทศ 

กฟภ. ใหบ้ริการผูใ้ชไ้ฟฟ้าจ านวน 18.17 ลา้นราย ดว้ยวิสัยทัศน์ที่จะ “มุ่งมั่น

ใหบ้รกิารพลงังานไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชือ่ถอืได ้เพือ่คณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ 

และสงัคมทีย่ั่งยนื” 

  

ขอ้เสนอแนะ นกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• เนื่องจากปัจจุบัน กฟภ. ยังมีโครงการที่อยู่ภายใตแ้ผนพัฒนาระบบไฟฟ้า 

ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ซึง่ยังมไิดข้อความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีดังนัน้ จงึเห็นควรให ้กฟภ. เร่ง
ด าเนนิการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหก้ารด าเนนิงานตาม
ภารกจิของ กฟภ. มคีวามสอดคลอ้งกับทศิทางและกรอบระยะเวลาการพัฒนา
ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
 
 

ผูจ้ดัท ำ: นางสาวสพุรรษา หนูเพชร 
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวจฑุารสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2166 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30 เมษายน 2558 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
• กรอบวงเงนิลงทนุของ กฟภ. ปี 2558 
  คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2557 เห็นชอบงบประมาณประจ าปี2558 ของ กฟภ. โดยมวีงเงนิด าเนนิการรวม 38,059 ลา้นบาท วงเงนิเบกิจ่าย
ลงทนุรวม 21,232 ลา้นบาท ตอ่มา สศช. เห็นชอบการปรับงบลงทนุประจ าปี 2558 ของ กฟภ. โดยมวีงเงนิด าเนนิการรวม 40,983 ลา้นบาท วงเงนิเบกิจ่าย
ลงทนุรวม 22,348 ลา้นบาท 
• ควำมสำมำรถ นกำรบรหิำรแผนลงทนุ 
  ในปี 2558 กฟภ. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุได ้17,566 ลา้นบาท จากเป้าหมายการเบกิจ่ายทีต่ัง้ไว ้จ านวน 22,348 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 78.60 โดยปัญหา
และอปุสรรคทีส่ าคญัเกดิจากกระบวนการจัดจา้ง กฟภ. ตอ้งปรับราคากลางใหมใ่หเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วันที ่30 ธันวาคม 2557 เรือ่ง
มาตรการการด าเนนิการปรับลดคา่งานกอ่สรา้งของหน่วยงานภาครัฐ และปัญหาผูร้ับเหมาขาดสภาพคลอ่ง 

สำขำพลงังำน 
 

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

สดัสว่นหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 

อตัรำกำรเตบิโตของหนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ปี 2558   
เปรยีบเทยีบกบั ว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมด 123,210 ลา้นหน่วย 

• ในปี 2558 กฟภ. คาดว่าจะมปีระมาณการรายไดร้วม 482,693 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวม 
467,431 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธทิัง้ส ิน้ 15,262 ลา้นบาท แมว้า่ในชว่งเดอืนมกราคม – กนัยายน 
ทีผ่า่นมา กฟภ. จะมหีน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าขยายตัวรอ้ยละ 3.53 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 
แตอ่ยา่งไรก็ด ีผลประกอบการของ กฟภ. กลบัไมเ่ป็นไปตามทศิทางของหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า
ทีเ่พิม่ขึน้ โดย กฟภ. มีก าไรสุทธแิต่ละไตรมาสลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างต่อเนื่อง ท าใหผ้ลการด าเนินงานของ กฟภ. ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี มกี าไรสทุธ ิ
13,702 ลา้นบาท ลดลง 3,781 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.63 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 
และคดิเป็นรอ้ยละ 89.78 ของประมาณการก าไรสุทธทิัง้ปี ทัง้นี้ สาเหตุส าคัญทีส่ง่ผลให ้
ก าไรสทุธขิอง กฟภ. ลดลง เกดิจากผลกระทบเรือ่งเงนิชดเชยรายไดร้ะหวา่ง 3 การไฟฟ้า 
ที ่กฟภ. ไดร้ับเงนิชดเชยรายไดล้ดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น แตอ่ย่างไรก็ด ี
กฟภ. คาดว่าก าไรสุทธใินช่วง Q4/58 จะมีแนวโนม้เพิม่ขึน้มาก เนื่องจากคาดว่าจะม ี
การประกาศโครงสรา้งคา่ไฟฟ้าใหม่ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2558 โดยจะมกีารทบทวน 
เงนิชดเชยรายไดร้ะหว่างการไฟฟ้าปี 2558 ซึง่จะท าให ้กฟภ. ไดร้ับเงินชดเชยรายได ้
ระหวา่งการไฟฟ้าเพิม่ขึน้และสง่ผลให ้กฟภ. มกี าไรสทุธมิากกวา่ประมาณการทีต่ัง้ไว ้
• ส าหรับในชว่ง Q4/58 กฟภ. มกี าไรสทุธ ิ7,432 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,669 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 56.04 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ท าใหผ้ลการด าเนนิในปี 2558 ของ กฟภ.  
มรีายได ้465,895 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 841 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.18 มคีา่ใชจ้่ายรวม 
441,447 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เพยีง 222 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.05 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 
สง่ผลให ้กฟภ. มกี าไรสทุธ ิ21,134 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 714 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.50 ตาม
ทศิทางการขยายตัวของหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ทีข่ยายตัวรอ้ยละ 3.86 และ 
คดิเป็นรอ้ยละ 138.47 ของประมาณการก าไรสทุธทิัง้ปี ทัง้นี ้กฟภ. เป็นรัฐวสิาหกจิมฐีานะการเงนิ
ทีม่ัน่คง โดยมสีนิทรัพยร์วม 367,043 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18,624 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.35 
จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น มหีนีส้นิรวม 227,560 ลา้นบาท และทนุรวม 139,483 ลา้นบาท 
• ส าหรับการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน (CPI-X) ของ กฟภ. ทีค่าดวา่อาจไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากคาดว่าอัตราเงนิเฟ้อและอัตราการเตบิโตของหน่วยจ าหน่ายจะลดลง
จากประมาณการทีต่ัง้ไว ้กฟภ. ไดข้อความรว่มมอื กฟภ. ทัว่ประเทศ โดยก าหนดแนวทางปฏบิัติ
ใหท้กุหน่วยงานปรับลดคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของงบคา่ใชจ้า่ยควบคมุได ้
การควบคมุคา่ใชจ้่ายในระบบสายงานเชือ่มโยงกับแรงจูงใจในการพจิารณาเงนิเดอืน และ
รณรงคใ์หม้กีารประหยัดพลังงานภายใน กฟภ. สง่ผลใหใ้นปี 2558 กฟภ. มคี่าใชจ้่าย
ด าเนนิงาน 28,319 ลา้นบาท อยูภ่ายในกรอบการบรหิารคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน (CPI-X) 
ทีก่ าหนดไวจ้ านวน 28,596  ลา้นบาท 
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ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ปี 2558 (คา่ 5) (ม.ค. - ธ.ค.)

1. ความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟ้า

    1.1 SAIFI  (ครัง้/ราย/ปี) 5.92 5.84

    1.2 SAIDI  (นาท/ีราย/ปี) 183.31 185.48

2. การขยายเขตการบรกิารไฟฟ้า (ครัวเรอืน) 41,600 47,046

3. การบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

 (CPI-X)
          28,596           28,319 

4. ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ

     4.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี (รอ้ยละ)
100 82.46

     4.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ย

ตามแผน (รอ้ยละ)
100 89.78


