
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

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

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการ: นายถวลิ เปลีย่นศร ี
กรรมการผูแ้ทน กค.: นายประสทิธิ ์ สบืชนะ 
ผูว้า่การ: นายเสรมิสกลุ คลา้ยแกว้ 
CFO: นางพรทพิย ์เดชภญิญา 
จ านวนพนกังาน: 28,084 
Website: www.pea.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2556 - 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิ Q1/58 เป็นงบการเงนิที ่สตง. สอบทานแลว้ และงบการเงนิ Q1/59 เป็นงบเบือ้งตน้ 

หมายเหต ุ: 1. ค าใชจ้า่ยรวม เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดร้วมดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้

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

 

สาขาพลงังาน 
 

 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ สรา้งพนัธมติรทางธรุกจิพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่ง เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่
จากทรัพยส์นิ และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ก าไรสทุธ ิ

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

 
 

• คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน ในคราวประชมุเมือ่วันที ่13 มกราคม 2559 ไดม้ี
มติเห็นชอบการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) 
ส าหรับเรียกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงนิค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม – 
เมษายน 2559 เทา่กบั 45.53 สตางค/์หน่วย โดยพจิารณาลดค่า Ft จ านวน 4.08 สตางค/์
หน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2558 (49.61 สตางค/์หน่วย) เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึน้
เล็กนอ้ย และราคาเชือ้เพลงิเฉลีย่ทีป่รับลดลง 
 

• กฟภ. ทบทวนแผนแม่บทเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยไดก้ าหนด
โครงการ/แผนงานส าคัญ อาทเิช่น โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตัง้
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสรา้ง
เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม แผนงานลงทุนและพัฒนาธุรกจิในต่างประเทศ และ
โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร เป็นตน้ 
 

• คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบใหบ้รษัิท พีอเีอ เอ็นคอม อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
ลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าจากการก าจัดขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มูลค่า 
990 ลา้นบาท โดยเป็นโครงการน าร่องเพือ่เป็นรูปแบบของการด าเนนิการก าจัดขยะ 
ทีรั่กษาสิง่แวดลอ้มของชมุชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่จะเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ 

 
• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง Q1/59 พบว่าในภาพรวมทัง้

ประเทศมีการใชพ้ลังงานเพิม่ขึน้เนื่องจากสภาพอากาศที่รอ้นจัด และมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิของรัฐบาล โดยมีการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.6 โดยปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าได ้
เพิ่มขึ้นในทุกสาขา ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน ธุรกจิ กจิการขนาดเล็ก และ
เกษตรกรรม อยา่งไรก็ตามการใชไ้ฟฟ้าภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ไม่มาก จากอปุสงคท์ียั่งคง
ฟ้ืนตัวชา้  ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ปีปฎทินิ

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 4,246 10,940 15,484 15,203 20,675 35.99%

สนิทรัพย์รวม 327,539 348,418 367,043 360,403 381,407 5.83%

หนีส้นิรวม 205,453 216,281 227,560 224,743 239,476 6.56%

ทนุรวม 122,086 132,137 139,483 135,660 141,931 4.62%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 117,196 127,247 134,593 130,771 137,041 4.79%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 431,351 463,069 463,724 109,576 113,222 3.33%

รายไดร้วม 434,072 465,024 465,828 110,305 113,757 3.13%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 409,477 441,172 441,165 105,850 107,974 2.01%

คา่ใชจ้า่ยรวม 409,550 444,634 444,760 105,856 108,796 2.78%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 21,874 21,897 22,559 3,726 5,248 40.85%

ดอกเบีย้จา่ย 3,456 3,408 3,313 867 783 -9.69%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0

EBITDA 38,646 39,317 41,316 8,155 9,838 20.64%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 21,066 16,982 17,755 3,582 4,178 16.64%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 22,541 20,077 21,480 5,409 5,527 2.18%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (114) 135 31 132 18

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 16,772 17,420 18,757 4,429 4,590 3.64%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 6,511 13,531 12,271 0 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 17,079 18,642 22,348 1,763 912

งบลงทนุเบกิจา่ย 17,079 18,642 17,566 1,763 912

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.00% 100.00% 78.60% 100.00% 100.00%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 6.43% 4.87% 4.84% 3.98% 4.38%

ROE 17.26% 12.85% 12.73% 10.56% 11.77%

D/E (เทา่) 1.68 1.64 1.63 1.66 1.69

Net Profit Margin 4.85% 3.65% 3.81% 3.25% 3.67%

Q1/58 Q1/59

3,582 

4,178 

Q1/58 Q1/59

110,305 

113,757 

105,856 

108,796 

รายไดร้วม คา่ใ จ้า่ยรวม 

27,800 
27,465 

28,730 

30,666 

Q1/56 Q1/57 Q1/58 Q1/59



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

สรปุการด าเนนิงาน  
• กฟภ. ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายไฟฟ้านอกเขตพื้นที่ที่ กฟน. ด าเนินการอยู่ โดยมีพื้นที่

ใหบ้รกิารทัง้ส ิน้ 510,000 ตร. กม. คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 ของพื้นที่ทัง้ประเทศ กฟภ. 

ใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้าจ านวน 17.85 ลา้นราย ดว้ยวสิยัทัศน์ทีจ่ะ “มุ่งมั่นใหบ้รกิารพลังงาน

ไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชือ่ถอืได ้เพือ่คณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสงัคมทีย่ั่งยนื” 

  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• กฟภ. ควรใหค้วามส าคัญต่อการก าหนดแผนการบรหิารค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 

โดยก าหนดตัวชีว้ัดในการบรหิารค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เพื่อก ากับดูแลให ้
การบรหิารค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ ควบคู่กับการแสวงหารายได ้
จากธรุกจิเกีย่วเนื่อง เพือ่ใหส้ถานะทางการเงนิมคีวามมั่นคงในระยะยาว 

• กฟภ. ควรเรง่รัดและตดิตามการด าเนนิโครงการต่างๆ อย่างใกลช้ดิ เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการแลว้เสร็จไดต้ามกรอบเงนิลงทุนและกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ กรณี 
กฟภ. มีความจ าเป็นตอ้งใชว้งเงนิลงทุนที่เกนิกรอบวงเงนิที่คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ 
ให ้กฟภ. ด าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• กฟภ. ควรพัฒนาแผนงานดา้นการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ไดม้ากยิง่ข ึน้ เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ีระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ตอ่เนื่อง 

• กฟภ. ควรบรหิารจัดการและก ากับใหบ้รษัิท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ด าเนินโครงการ/
แผนงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผนการลงทนุทีก่ าหนดไว ้

 
 
 
 

 

ผูจ้ดัท า: นางสาวอภญิดา เสรวีฒัน ์
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวรสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2154 
วนัทีจ่ดัท า : 3 สงิหาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
• ภารกจิหลักของ กฟภ. คอืการจัดหา ใหบ้รกิารพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนื่อง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ดา้นคณุภาพและ
บรกิาร โดยการพฒันาองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
• ปัจจบุนั กฟภ. มโีครงการลงทนุทีส่ าคญัหลายโครงการ ไดแ้ก ่โครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า งานเพิม่ประสทิธภิาพโคมไฟถนนประเภทหลอด
ฟลอูอเรสเซนต ์งานเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ งานใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นการจัดการพลังงานภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม และ
โครงการทดลองตดิตัง้อปุกรณ์ประหยัดพลงังานส าหรับโคมไฟสาธารณะประเภทโคมเสาสงูและหลอดไฟกิง่หลอด High Intensity Discharge (HID) 
 

สาขาพลงังาน 
 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

สดัสว่นหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ไตรมาสที ่1 ปี 2559 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ)ของหนว่ยจ าหนา่ยไฟฟ้า ไตรมาสที ่1 
ปี 2559  เปรยีบเทยีบกบั ว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

• ใน Q1/59 กฟภ. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 113,222 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.33 เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ นอกจากนี้ใน Q1/59 กฟภ. มรีายได ้
รวมทัง้สิน้ 113,757 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.13 เมือ่เทยีบกบั Q1/58  

 
• ใน Q1/59 กฟภ. สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดท้ัง้ส ิน้ 30,666 ลา้นหน่วย ซึง่ขยายตัว 

รอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกับ Q1/58 โดยกลุม่ลกูคา้ทีม่กีารขยายตัวมากทีส่ดุคอืกลุม่ลกูคา้
พาณชิย ์และบา้นอยูอ่าศยั ทีร่อ้ยละ 6.73 และ 4.51 ตามล าดบั โดยปัจจัยหลกัเกดิจาก
สภาพอากาศที่รอ้นขึน้ การขยายตัวของการท่องเที่ยว และการใชจ้่ายภาครัฐ โดย
จ านวนการใชไ้ฟของกจิการขนาดเล็กมอีตัราการขยายตวัมากทีส่ดุ   

 
• ในสว่นของกลุม่อตุสาหกรรม มกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2 เมือ่เทยีบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต ิเหล็ก รวมทัง้
อปุกรณ์สนิคา้อเิล็กทรอนกิสป์ระเภทเครือ่งใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะเครือ่งปรับอากาศ  

  
• ใน Q1/59 กฟภ. มคี่าใชจ้่ายจากการด าเนนิงานจ านวน 107,974 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 2.01 เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ค่าใชจ้่ายรวมของ 
กฟภ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.78 เมือ่เทยีบกบั Q1/58 คดิเป็น 108,796 ลา้นบาท โดยปัจจัย
หลักเกดิจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกับบุคคลากร ค่าป้องกัน ซอ่มบ ารุงและ
กอ่สรา้ง รวมทัง้คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย นอกจากนี้ ใน Q1/59 กฟภ. ซือ้ไฟฟ้า
ทัง้สิน้ 32,704 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.81 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น  

 
• แมม้กีารปรับลดอตัราคา่ไฟเฉลีย่ Ft แตก่ารเพิม่ขึน้ของจ านวนการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมากใน 

Q1/59 สง่ผลใหก้ าไรสทุธขิอง กฟภ. เทา่กับ 4,178 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.64 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 

 
• ใน Q1/59 กฟภ. มสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 13.13 เมือ่เทยีบกับ Q4/58  โดยปัจจัย

หลกัเกดิจากการการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่คราว ก าไรสทุธแิละสนิทรัพยข์อง กฟภ. 
เพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกัน สง่ผลให ้กฟภ. ม ีROA เฉลีย่รอ้ยละ 4 ทัง้ใน Q4/58 และ 
Q1/59 ในสว่นของการกอ่หนี ้กฟภ. ยังสามารถรักษาระดับการกอ่หนี้ไวไ้ด ้โดย กฟภ. 
มสีดัสว่นหนีต้อ่ทนุเฉลีย่เทา่กบั 1.6 มาตัง้แตปี่ 2556 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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
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