
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

• ก าลงัการผลติไฟฟ้า  

    เดอืนมนีาคม 2559 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มกี าลังผลติตดิตัง้ 16,376.13 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 40.60    

    ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ มกีารรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(IPP) ก าลังผลติรวม  

    14,766.70 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 36.61 ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ รับซือ้ไฟฟ้าจากผลติ 

     ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 5317.02 เมกะวัตต์ คดิเป็นรอ้ยละ 13.18 และรับซื้อไฟฟ้าจาก 

     ตา่งประเทศอกี 3,877.60 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 9.61 
 

• การจ าหนา่ยไฟฟ้า 

    เดอืนมกราคม - มนีาคม 2559 กฟผ. จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้ารวมทัง้ส ิน้  44,145.55 ลา้นกโิลวัตต-์ชั่วโมง  

    เป็นเงนิจ านวน 126,795.02 ลบ. โดยจ าหน่ายใหลู้กคา้หลัก คือ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ านวน   

    30,769.44 ลา้นกโิลวัตต-์ชั่วโมง เป็นเงนิจ านวน  88,847.23 ลบ. หรือคดิเป็นรอ้ยละ 69.70 

    การไฟฟ้าส่วนนครหลวง จ านวน 12,590.15 ลา้นกโิลวัตต-์ชั่วโมง เป็นเงนิจ านวน 35,831.40 ลบ.  

    หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.52 ลูกคา้ตรงและขายไฟฟ้าใหป้ระเทศเพื่อนบา้น (สปป.ลาว มาเลเซยี และ 

    กมัพูชา) จ านวน 785.96 ลา้นกโิลวัตต-์ชัว่โมง เป็นเงนิจ านวน 2,116.39 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.67 
 

• สดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิผลติพลงังานไฟฟ้าของ กฟผ. 

    ส าหรับสัดส่วนการใชเ้ชื้อเพลงิสะสมเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 แบ่งเป็น 4 ประเภท      

    ประกอบดว้ย กา๊ซธรรมชาต ิจ านวน 95,975.83 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต เป็นเงนิจ านวน 25,142.18 ลบ.  

    หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87.96 ลกิไนต ์จ านวน 3,810,049.00 ตัน เป็นเงนิจ านวน 2,806.39 ลา้นบาท   

    หรือคดิเป็นรอ้ยละ 9.82 น ้ามันเตา จ านวน 29.63 ลา้นลติร เป็นเงนิจ านวน 524.95 หรอืคดิเป็น 

    รอ้ยละ 1.84 น ้ามันดเีซล จ านวน 4.90 ลา้นลติร เป็นเงนิจ านวน 110.86 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.39 
 

• ระบบสง่ไฟฟ้า 

    กฟผ. มภีารกจิในการเป็นผูค้วบคุมระบบไฟฟ้า (Glossary Link System Operator) รวมทัง้เป็น 

    เจา้ของโครงข่ายระบบสง่ไฟฟ้าของประเทศ (Glossary Link National Transmission Grid) และ  

    Glossary Link สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยในเดือนมีนาคม 2559 กฟผ.  

    มคีวามยาวสายสง่ไฟฟ้า จ านวน 33,078.624 วงจร-กโิลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสงู จ านวน 217 สถานี  

    และพกิดัหมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 96,261.44 เอม็วเีอ 

• ความล่าชา้ในการขยายการผลติการไฟฟ้า เนื่องจาก 
การสรา้งความเขา้ใจและการยอมรับจากชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการลงทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าแหง่ใหมข่อง กฟผ. 
ยังไมป่ระสบผลส าเร็จเทา่ทีค่วร 
• ขอ้จ ากดัของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าทีไ่มส่อดคลอ้ง
กับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่สูงขึ้น ตามการขยายตัว 
ทางเศรษฐกจิ 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2556 - 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้  

      : งบการเงนิไตรมาส 1 ปี 2558 และไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นงบการเงนิที ่สตง. สอบทานแลว้  

สาขาพลงังาน 
 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
ประจ าไตรมาส 1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD : มุง่พฒันาระบบสง่ไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ และการพฒันาการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

          รวมถงึบรหิารตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

รายไดร้วม (ลบ.) 

EBITDA (ลบ.) 

ก าไรสทุธ ิ(ลบ.) 

ROA  

สงักดั : กระทรวงพลงังาน 

ประธานกรรมการ : นายอารพีงศ ์ภูช่อุม่  

กรรมการผูแ้ทน กค. : นายจมุพล รมิสาคร 

ผูอ้ านวยการ : นายกรศษิฏ ์ภัคโชตานนท ์

CFO : นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู 

จ านวนพนกังาน: 22,906 คน 

Website: www.egat.co.th 

หนว่ย: ลา้นบาท 2556 2557 2558
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 67,079 51,832 72,648 72,551 86,303 18.95%

สนิทรัพย์รวม 709,427 671,284 876,625 751,182 925,681 23.23%

หนีส้นิรวม 357,884 368,657 496,061 364,974 528,009 44.67%

ทนุรวม 351,543 302,627 380,564 386,209 397,672 2.97%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 309,194 294,911 256,439 342,120 272,563 -20.33%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 536,913 557,080 546,480 136,787 126,928 -7.21%

รายไดร้วม 544,202 566,119 549,139 139,682 132,927 -4.84%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 473,571 496,687 486,335 118,455 106,026 -10.49%

คา่ใชจ้า่ยรวม 505,959 523,636 519,441 125,505 116,143 -7.46%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 63,342 60,393 60,145 18,332 20,902 14.02%

ดอกเบีย้จา่ย 2,739 25,679 31,698 6,700 9,803 46.31%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -           1,269.00 1,408.00 349             309             -                

EBITDA 96,551 96,702 99,138 27,378 31,753 15.98%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 35,503 39,162 31,179 14,177 16,784 18.39%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 29,002 28,493 29,175 6,134 6,109 -0.41%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 164 271 12,017 318 76 -76%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 21,520 37,498 38,993 9,046 10,851 19.95%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 17,331 19,000 19,833 -              - -                

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -           - - -              - -                

งบลงทนุเป้าหมาย 39,174     37,027 39,759 2,440 5,113 109.55%

งบลงทนุเบกิจา่ย 36,504 36,990 42,075 10,137 9,001 -11.2%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 93.2% 99.9% 105.8% 415.45% 176.0%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 5.00% 4.38% 2.67% 7.55% 7.25%

ROE 10.10% 9.71% 6.14% 14.68% 16.88%

D/E (เทา่) 1.02 1.22 1.30 0.95 1.33

Net Profit Margin 6.52% 6.92% 5.68% 10.15% 12.63%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

•  รายได ้กฟผ.  มรีายไดร้วมในปี Q1/59 จ านวน 132,927  ลบ. ลดลงจาก Q1/58 

จ านวน 6,755 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4.84 เนื่องจากรายไดห้ลักจากการขายไฟฟ้าลดลงจาก 

Q1/58 จ านวน 9,179 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 6.94 โดยมสีาเหตจุากราคาขายพลังงานไฟฟ้า

2.79 บาทตอ่หน่วย ลดลงจาก Q1 ปี58 (3.16 บาทตอ่หน่วย) 0.37 บาทตอ่หน่วย เนือ่งจาก

ราคาเชือ้เพลิงที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าลดลง ในขณะที่ปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายส าหรับ  

Q1/59 ของ กฟผ. รวมจ านวน 44,146.79 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้จากQ1 ปี58 (41,867.39 ลา้น

หน่วย) จ านวน 2,279.40 ลา้นหน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.44 ซึง่มสีาเหตจุากการอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ และจากอุณหภูมทิี่สูงขึน้ แต่อย่างไรก็ตามค่าเชือ้เพลงิ 

ทีล่ดต า่ลง สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในภาพรวมลดลงตามล าดบั  
 

• ค่าใช้จ่าย กฟผ. มีค่าใชจ้่ายรวมใน Q1/59 จ านวน 116,143 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก  

Q1/58 จ านวน 9,362 ลบ. หรอืรอ้ยละ 7.46 โดยมสีาเหตดุงันี ้

     1. คา่ซือ้ไฟฟ้า Q1/59 ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 3,054.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 3.86 แมว้่าปริมาณการซือ้ไฟฟ้ามีจ านวน 27,916.86 ลา้นหน่วย โดยเพิม่ขึน้จาก  

Q1/58 (26,226.68 ลา้นหน่วย) จ านวน 1,690.18 ลา้นหน่วย หรือคดิเป็นรอ้ยละ 6.44 

กฟผ. มรีาคาซือ้ไฟฟ้า 2.72 บาทตอ่หน่วย ลดลงจาก Q1/58 (3.01 บาทตอ่หน่วย) จ านวน 

0.29 บาทต่อหน่วย ผลกระทบจากราคาค่าซื้อไฟฟ้าต่อหน่วยที่ลดต ่าลง ส่งผลให ้

คา่ซือ้ไฟฟ้าในภาพรวมลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

     2. คา่เชือ้เพลงิ Q1/59 ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 6,097.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 19.76 สว่นใหญ่เนื่องจากราคาเชือ้เพลงิโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตปิรับตัวลดลง 53.79 

บาท/ลา้นบทียี ูรวมทัง้มปีรมิาณการใชน้ ้ามนัเตาลดลง จ านวน 25.36 ลา้นลติร 
 

• สนิทรพัยร์วม กฟผ. มีสนิทรัพย์รวมใน Q1/59 จ านวน 925,681 ลบ. เพิม่ขึน้จาก 

 Q1/58 (751,182 ลบ.) จ านวน 174,499 ลบ. หรือคดิเป็นรอ้ยละ 23.23 สาเหตุหลัก 

มาจาก (1) เงนิสดและรายการเทีย่บเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จ านวน 13,752 ลบ.หรือคดิเป็น 

รอ้ยละ 18.19 (2) ลกูหนีก้ารคา้-สทุธ ิลดลงจ านวน 6,154.54 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.51 

(3) ทรัพยส์นิตามสญัญาเชา่การเงนิเพิม่ขึน้จ านวน 39,865 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.97 

เนือ่งจากมกีารรับรูส้นิทรัพยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ บรษัิท โรงไฟฟ้าหงสา จ ากดั หน่วยที ่3 

 

ผูจ้ดัท า: นายทรงพล ค ายัง 

กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2  

ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวรสา กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2157 

วนัทีจ่ดัท า : 30 กรกฎาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 

• กฟผ. มวีงเงนิการเบกิจา่ยงบลงทนุ ปี 59 จ านวน 57,903 ลบ. โดยใน Q1/59 มแีผนการเบกิจา่ยจา่ยจ านวน 5,113 ลบ. และสามารถเบกิจา่ยงบลงทนุได ้

จ านวน 9,001 ลบ. เกนิกวา่เป้าหมายทีก่ าหนดจ านวน 3,888 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 176 ซึง่มาจากโครงการระบบสง่เพือ่รบัซือ้ไฟจากเขือ่นน ้างมึ 3 และน ้า

เทนิ 1 โครงการขยายระบบสง่ ระยะที ่11 และโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าเพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ เครือ่งที ่4-7 อยา่งไรก็ตาม กฟผ. ไดด้ าเนนิการ 

ในขัน้ตอนการกอ่หนีข้องโครงการหรอืแผนงานตา่งๆ แลว้เสร็จ จ านวน 39,198 ลบ. และอยูร่ะหวา่งด าเนนิการจ านวน 11,063 ลบ. ซึง่คาดวา่จะกอ่หนีไ้ดแ้ลว้

เสร็จภายในปี 59  

สาขาพลงังาน 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
ประจ าไตรมาส 1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

การจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า 

สรปุการด าเนนิงาน  
  1. กฟผ. มหีนา้ทีร่ับผดิชอบควบคุมก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศ โดย กฟผ. เป็นผูผ้ลติกระแสไฟฟ้า

หลักของประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 39.98 ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยังรับซือ้ไฟฟ้า
จากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบา้น คิดเป็นรอ้ยละ 60.02 รวมทั ้งรับผิดชอบดูแลระบบส่ง  
โดยจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไปยังระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค รวมทัง้
ขายตรงไปยงัผูซ้ ือ้ภาคอตุสาหกรรมบางสว่น ภายใตโ้ครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 
  2. กฟผ. มโีรงไฟฟ้าทัง้สิน้จ านวน  51 แหง่ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น
รว่ม 12 แหง่ โรงไฟฟ้าพลังน ้า 24 แหง่ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 8 แหง่ และโรงไฟฟ้าดเีซล 4 แหง่ 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

  1. กฟผ. ควรเร่งแกไ้ขปัญหาการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิในเชงิรุกผ่านการท าความเขา้ใจกับประชาชน 

ในพื้นที่ รวมถงึควรมีมาตรการที่จะด าเนินการเพื่อใหชุ้มชนที่อยู่รอบๆ โรงไฟฟ้าไดร้ับประโยชน์จาก 
การสรา้งโรงไฟฟ้า และควรด าเนินการเพื่อเป็นองค์กรเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน การพัฒนา
พลังงานทดแทนในรปูแบบตา่งๆ เพือ่ผลติไฟฟ้า ซึง่จะเป็นการสนับสนุนให ้กฟผ. สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเป็น The National Pride ได ้

  2. กฟผ. ควรด าเนินงานตามแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและติดตามผล 
การด าเนินงานตามแผนอย่างใกลช้ดิ เพือ่ใหก้ารพัฒนาโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในอนาคตส าเร็จได ้
ตามแผนทีก่ าหนด รวมถงึควรมกีารดูแล และซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้าและระบบสง่เป็นพเิศษในสว่นที่มอีายุ
การใชง้านสงูซึง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืขัดขอ้งสงู 

  3. กฟผ. ควรกระจายสัดส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าใหม้คีวามเหมาะสมเพือ่ลดความเสีย่ง 
ในการพึ่งพาการใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลักในการผลติไฟฟ้า โดยพจิารณาปัจจัยดา้นต่างๆ  
เช่น ราคา ปริมาณที่เพียงพอ ความแน่นอนในการจัดหา และเป็นเชือ้เพลงิที่มีผลกระทบต่อสภาวะ
แวดลอ้มในระดับต ่า เป็นตน้ 

 

 

น ้าหนัก

(รอ้ยละ)
1. ผลการประเมนิกระบวนการ / 50
ระบบของรฐัวิสาหกิจ หมวด  1 - 6

2. ผลลัพธ์ 50

รวม 100 4.9626

   เกณฑ์วัดการด้าเนินงาน
ผลการด้าเนินงาน

คะแนนที่ได้

2.5

2.4626

หมายเหต ุ: งบการเงนิปี 58 ไดรั้บการรับรองจากส านักงาน 
                การตรวจเงนิแผ่นดนิแลว้ 

การจ าหน่าย     

(ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง)
รอ้ยละ

รายไดก้ารจ าหน่าย

 (ลา้นบาท)
รอ้ยละ

การไฟฟ้านครหลวง 12,590.15            28.52% 35,831.40          28.26%

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 30,769.44            69.70% 88,847.23          70.07%

ลกูคา้ตรง 474.35                1.07% 1,559.69            1.23%

การไฟฟ้าลาว 280.34                0.64% 445.90               0.35%

การไฟฟ้ามาเลเซยี 0.83                    0.00% 1.79                  0.00%

การไฟฟ้ากัมพชูา 30.44                  0.07% 109.01               0.09%

อืน่ ๆ 0 0 0 0

  รวม 44,145.55         126,795.02      

ประเภทลกูคา้

เดอืนมกราคม-มนีาคม 2559


