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• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2559 มมีตแิตง่ตัง้ประธานกรรมการและ
กรรการอืน่ (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) ในคณะกรรมการ กฟน. แทนกรรมการเดมิทีพ่น้จาก
ต าแหน่งจ านวน 2 คน โดยมนีายกฤษฎา บญุราช เป็นประธานกรรมการ และนายมนัส  
แจม่เวหา เป็นกรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
 

• คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ในคราวประชมุเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2559 ไดม้มีติ
เห็นชอบการปรบัคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) ส าหรับเรยีกเกบ็
จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในใบเรยีกเกบ็เงนิคา่ไฟฟ้าประจ าเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2559 เทา่กบั 
33.29 สตางค/์หน่วย โดยพจิารณาลดคา่ Ft จ านวน 12.24 สตางค/์หน่วย เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัคา่ Ft ทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในชว่งเดอืนมกราคม – เมษายน 2558 (45.53 สตางค/์
หน่วย) ทัง้นีเ้นือ่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ข็งคา่ขึน้เล็กนอ้ย และราคาเชือ้เพลงิเฉลีย่ทีซ่ ือ้
จากตา่งประเทศปรับลดลง 
 

• คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่คราวประชมุเมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 เห็นชอบให ้กฟน. 
ด าเนนิการตามแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเพือ่รองรับการเป็น
มหานครแหง่อาเซยีนในพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมจ านวน 39 เสน้ทาง เป็นระยะทาง 127 
กโิลเมตร กรอบวงเงนิลงทนุรวม 48,717 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกูเ้พือ่ลงทนุจ านวน 39,000 
ลา้นบาท และเงนิรายไดข้อง กฟน. จ านวน 9,617 ลา้นบาท ท าใหปั้จจบุนั กฟน. มพีืน้ทีท่ี่
จะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิทัง้สิน้จ านวน 180 
กโิลเมตร อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมามปัีญหาและอปุสรรคส าคญัหลาย
ประการ ท าใหก้ารด าเนนิงานมคีวามลา่ชา้กวา่กรอบระยะเวลาด าเนนิการทีก่ าหนดไว ้
คอ่นขา้งมาก 
 

• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมาพบวา่ ใน
ภาพรวมทัง้ประเทศมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้ โดยมกีารใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี ่91,546 กกิะวตัตช์ัว่โมง 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.31 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญเ่ป็นการเพิม่ขึน้ของภาคครวัเรอืน 
ภาคสว่นอืน่ทีม่กีารเพิม่ขึน้ ไดแ้ก ้ภาคธรุกจิ กจิการขนาดเล็ก และอตุสาหกรรม อยา่งไรก็
ตามภาคเกษตรกรรมกีารใชไ้ฟฟ้าลดลงมากถงึรอ้ยละ 31.44  
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การไฟฟ้านครหลวง 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ และการพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่งเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่จากทรัพยส์นิ 
และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

รายไดร้วมและคา่ใชจ้า่ยรวม  (ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

กฟน. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กีารบรหิารจัดการและก ากบัดแูล
องคก์รตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิาร
ความเสีย่ง เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รสมรรถนะสงู รวมทัง้ 
เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่ผีลประกอบการทีด่แีละมฐีานะการเงนิ
ทีม่ัน่คงมาโดยตลอด ส าหรับคะแนนประเมนิผลการ
ด าเนนิงานของ กฟน. ในปี 2558 อยูใ่นทีร่ะดบั 4.7835 
 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิ Q2/58 เป็นงบการเงนิที ่สตง. สอบทานแลว้ และงบการเงนิ Q2/59 เป็นงบเบือ้งตน้ 
หมายเหต ุ: 1. ค าใชจ้า่ยรวม เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดร้วมดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้ 
               2. ดอกเบีย้จา่ย หมายถงึ ตน้ทนุทางการเงนิในงบก าไรขาดทนุของ กฟน. ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการจัดหาเงนิทนุมาด าเนนิงาน ไดแ้ก ่
ดอกเบีย้จา่ย และคา่ธรรมเนียมจา่ย  
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 42,253 41,171 44,250 7.48% 41,171 44,250 7.48% 28,052 57.74%

สนิทรัพย์รวม 189,680 185,431 196,663 6.06% 185,431 196,663 6.06% 178,612 10.11%

หนีส้นิรวม 106,351 102,879 109,827 6.75% 102,879 109,827 6.75% 93,192 17.85%

ทนุรวม 83,329 82,552 86,836 5.19% 82,552 86,836 5.19% 85,420 1.66%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 82,970 82,193 86,478 5.21% 82,193 86,478 5.21% 85,061 1.67%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 198,123 98,449 98,402 -0.05% 52,380 51,040 -2.56% 47,362 7.77%

รายไดร้วม 199,810 99,229 99,061 -0.17% 52,768 51,368 -2.65% 47,694 7.70%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 183,715 91,022 91,778 0.83% 47,548 46,648 -1.89% 45,130 3.36%

คา่ใชจ้า่ยรวม 187,185 91,231 92,055 0.90% 47,655 46,773 -1.85% 45,281 3.29%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 14,408 7,427 6,624 -10.81% 4,832 4,392 -9.11% 2,232 96.77%

ดอกเบีย้จา่ย 1,298 628 718 14.33% 314 371 18.15% 348 6.61%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0%

EBITDA 21,253 10,782 10,216 -5.25% 6,520 6,033 -7.47% 4,014 50.30%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 10,029 7,370 6,288 -14.68% 4,799 4,252 -11.40% 2,065 105.91%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 9,165 4,527 4,517 -0.22% 2,275 2,278 0.13% 2,240 1.70%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (4) 2 (4) -300.00% (6) 8 -233.33% 4 100.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6,845 3,355 3,592 7.06% 1,688 1,810 7.23% 1,782 1.57%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 6,241 2,918 3,323 13.88% 2,918 0 -100.00% 0 0.00%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0% 0 0% 0 0 0%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 16,654 3,323 3,910 17.66% 2,531 2,561 1.19% 1,349 89.8%

งบลงทนุเบกิจา่ย 13,109 4,441 4,553 2.52% 2,160 2,210 2.31% 2,343 -5.7%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 78.71% 133.64% 116.45% 85.34% 86.29% 173.68%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 5.29% 7.95% 6.39% 10.35% 8.65% 4.62%

ROE 12.04% 17.86% 14.48% 23.25% 19.59% 9.67%

D/E (เทา่) 1.28 1.25 1.26 1.25 1.26 1.09

Net Profit Margin 5.02% 7.43% 6.35% 9.09% 8.28% 4.33%



นโยบายรฐั 
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สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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• ใน Q2/59 กฟน. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 51,040 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 2.56 โดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงมากกวา่การ
เพิม่ขึน้ของรายไดก้ารคา้และงานรับเหมา และรายไดอ้ืน่จากการด าเนนิงาน อยา่งไรก็ตาม 
เมิอ่เปรยีบเทยีบกบั Q1/59 รายไดจ้ากการด าเนนิงานของ กฟน. ในไตรมาส 2 ของปี 2559 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.77 โดยมปัีจจัยหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

• เมือ่เทยีบหน่วยการจ าหน่ายไฟฟ้าของ Q2/59 กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น การจ าหน่าย
ไฟฟ้าม ีการขยายตวัในทกุกลุม่เศรษฐกจิ ไดแ้ก ่บา้นทีอ่ยูอ่าศยั ุธรุกจิ และอตุสาหกรรม 
โดย กฟน. สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได ้13,592 ลา้นหน่วย หรอืสามารถจ าหน่ายไดเ้พิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.45 ซึง่อตัราการใชไ้ฟฟ้าในกลุม่บา้นอยูอ่าศยัมกีารขยายตวัมากทีส่ดุ ทีร่อ้ยละ 
7.21 เนือ่งจากสภาพอากาศรอ้นในชว่งเดอืนเมษายน และพฤษภาคม ในสว่นของกลุม่ลกูคา้
ธรุกจิทีม่อีตัราการใชไ้ฟขยายตวัมากสดุไดแ้ก ่สาขาบรกิารขนสง่ทางอากาศ โกดงัเก็บสนิคา้ 
และอพารท์เมน้ทแ์ละเกสเฮา้ส ์ในขณะทีก่ลุม่อตุสาหกรรมมกีารเพิม่ขึน้ของหน่วยจ าหน่าย
ไฟฟ้านอ้ยทีส่ดุ ทีร่อ้ยละ 1.35 เนือ่งจากการผลติภาคอตุสาหกรรมยงัทรงตวัใกลเ้คยีงกบั
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยปัจจัยหลกัทีท่ าใหห้น่วยจ าหน่ายไฟฟ้าเพิม่ขึน้มาจากกลุม่
อตุสาหกรรมโรงน ้าแขง็ และอาหารแปรรปู 
 

• ใน Q2/59 กฟน. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 46,648 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
1.89  เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น นอกจากนีค้า่ใชจ้า่ยรวมของ กฟน.  
ใน Q2/59 ไดล้ดลงจาก Q2/58 รอ้ยละ 1.85 โดยคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงมปัีจจัยหลกัจากคา่ซือ้
พลงังานไฟฟ้าทีล่ดลง  
 

•แมจ้ะมจี านวนการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตามเนือ่งจากคา่ซือ้พลงังานมคีา่สงูกวา่คา่
ขายพลงังาน เนือ่งจากมกีารปรับลดราคาขายปลกีเฉลีย่รวม Ft ตามอตัราคา่ไฟฟ้าใหมท่ีเ่ร ิม่
ใชเ้มือ่เดอืนพฤศจกิายน 2558 สง่ผลใหก้ าไรจากการด าเนนิงานของ กฟน. ใน Q2/59 
เทา่กบั 4,392 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.11 เมือ่เทยีบกบั Q2/58 และยังสง่ผลใหก้ าไรสทุธิ
ของ กฟน. ใน Q2/59 คดิเป็น 4,252 ลา้นบาท  ลดลงจาก Q2/58 รอ้ยละ 11.98  
 

•ใน Q2/59 เงนิสดของ กฟน. เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอ่นหนา้รอ้ยละ 57.74 เนือ่งจาก กฟน. 
ไดจ้า่ยคา่ซือ้ไฟฟ้าใหแ้กก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยงวดเดอืนเมษายนไปในเดอืน
มนีาคม เมือ่ดผูลการด าเนนิงานดา้นอืน่ๆ กฟน. ยังคงรักษาระดบั ROA เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 7 และ
สามารถรักษาระดบัการกอ่หนีโ้ดยมสีดัสว่นหนีต้อ่ทนุเฉลีย่เทา่กบั 1 มาโดยตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุการด าเนนิงาน  
    กฟน. ด าเนนิธรุกจิจัดหาและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า รวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในเขต
กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ และนนทบรุ ีโดยด าเนนิธรุกจิหลกัดา้นการจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของรายไดท้ัง้หมด และด าเนนิธรุกจิเกีย่วเนือ่งทีส่รา้งมลูคา่เพิม่
จากทรัพยากรของ กฟน. ในเชงิพาณชิย ์เพือ่เพิม่รายไดจ้ากฐานลกูคา้ของธรุกจิหลกั 
    ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา กฟน. มุง่เนน้การบรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ มี
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีม่คีณุภาพ มัน่คง ปลอดภัย เชือ่ถอืได ้และใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ ควบคู่
ไปกบัการรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของ กฟน. เตบิโต
อยา่งมัน่คงและยั่งยนื 
 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
- กฟน. ตอ้งด าเนนิแผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเป็นสายใตด้นิใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมาย 
ทีก่ าหนดไว ้โดยเรง่หาแนวทางและขอ้ตกลงรว่มกนักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แกไ้ข
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงาน พรอ้มทัง้ปรับปรงุแผนการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 
- กฟน. ควรใหค้วามส าคญัตอ่การก าหนดแผนการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน  
โดยก าหนดตวัชีว้ดัในการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน เพือ่ก ากบัดแูลใหก้ารบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ ควบคูก่บัการแสวงหารายไดจ้ากธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 
เพือ่ใหส้ถานะทางการเงนิมคีวามมัน่คงในระยะยาว 
- กฟน. ควรพฒันาแผนงานดา้นการตลาดและการปรบัปรงุรักษาระบบไฟฟ้าอยา่งตอ่เนือ่ง  
เพือ่รักษาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ใหม้รีะดบัทีส่งูอยา่งยั่งยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท า: น.ส.อภญิดา เสรวีฒัน ์
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880 ตอ่ 2166 
วนัทีจ่ดัท า : 13 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 

• โครงการลงทนุทีส่ าคญัของ กฟน. ซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ ไดแ้ก ่แผนปรบัปรงุและขยายระบบจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า แผนงานเปลีย่น
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสือ่สาร แผนประสานสาธารณูปโภค และโครงการรว่ม
รถไฟฟ้า โดยเงนิทนุประกอบดว้ยรายไดข้อง กฟน. และเงนิจากภาครฐั 
 

• ในอนาคต (ประมาณ 3 ปี) กฟน. มแีผนทีจ่ะด าเนนิโครงการตา่งๆ ดงันี ้แผนงานเปลีย่นสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเพือ่รองรบัการ
เป็นมหานครแหง่อาเซยีน โครงการรว่มรถไฟฟ้าสายสมีว่ง แผนประสานสาธารณูปโภคท ัว่ไป รวมท ัง้ขยายการลงทนุจากแผนงานเดมิทีท่ าอยู่
ปจัจบุนั 
 

สาขาพลงังาน 
 

การไฟฟ้านครหลวง 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

สดัสว่นหนว่ยจ าหนา่ยไฟฟ้า ไตรมาสที ่2 ปี 2559 

หนว่ยจ าหนา่ยไฟฟ้า ไตรมาสที ่2 ปี 2559   
เปรยีบเทยีบกบั ว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 

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

หน่วย: ล้านหน่วย 

Q2/58 Q2/59 % Chg

บา้นอยู่อาศยั 3,677.86       3,943.21    7.21       

กลุม่ธรุกจิ 5,224.62       5,472.70    4.75       

กลุม่อตุสาหกรรม 3,527.27       3,574.88    1.35       

กลุม่ราชการและองคก์ร

องคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร

รวม 13,013.08     13,592.28 4.45

583.33           601.49       3.11       


