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STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

• ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ  
    เดอืนกนัยายน 2559 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มกี าลังผลติตดิตัง้ 16,385 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 40  

    ของก าลังผลิตรวมทั้งประเทศ มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  

    ก าลังผลติรวม 14,948 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 36 รับซือ้ไฟฟ้าจากผลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)  

    5,885 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 14 และรับซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศอกี 3,878 เมกะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 9 ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ ตามล าดับ 
 

• กำรจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ  
    การจ าหน่ายไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 กฟผ. จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

    รวมทัง้ส ิน้ 46,925 จกิะวัตต ์โดยจ าหน่ายใหล้กูคา้หลัก คอื การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) จ านวน  

    31,994 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 68 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ านวน 14,464 จกิะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 68 ลูกคา้ตรงและขายไฟฟ้าใหป้ระเทศเพื่อนบา้น (สปป.ลาว และมาเลเซยี ) จ านวน  

    466 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 1  
 

• สดัสว่นกำรใชเ้ชือ้เพลงิผลติพลงังำนไฟฟ้ำของ กฟผ. 
    สัดสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิสะสมเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2559 แบ่งเป็น 7 ประเภท ประกอบดว้ย  

    กา๊ซธรรมชาต ิจ านวน 30,936 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 65 ถา่นหนิ จ านวน 8,800 จกิะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 18 พลังน ้า จ านวน 850 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 2 น ้ามันเตา จ านวน 72 จกิะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 0.1 น ้ามันดเีซล จ านวน 133 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 2 พลังงานทดแทน จ านวน 1,139  

    จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 1 และรับซือ้ตา่งประเทศ จ านวน 5,909 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 12    
     

• ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำสงูสดุ 
    ความตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุของระบบในชว่งเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2559 มคีา่เทา่กบั 

    26,329 เมกะวัตต ์ซึง่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม – กนัยายน 2559 มคีวามตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุของ 

    ระบบ ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.02 น. มคีา่เทา่กบั 29,619 เมกะวัตต ์ซึง่สงูกวา่ความ 

    ตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุของระบบในปี 2558 ณ วันที ่11 มถินุายน 2558 จ านวน 2,273 เมกะวัตต ์ 

    (ปี 2558 มคีา่เทา่กบั 27,346 เมกะวัตต)์ 

• ความลา่ชา้ในการขยายการผลติการไฟฟ้า เนือ่งจากการสรา้ง
ความเขา้ใจและการยอมรับจากชุมชนเพื่อสนับสนุน 
การลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ของ กฟผ. ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเทา่ทีค่วร 
• ขอ้จ ากดัของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าทีไ่มส่อดคลอ้ง
กับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีสู่งขึน้ ตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้  

       : งบการเงนิไตรมาส 3/58 และไตรมาส 3/59 เป็นงบการเงนิที ่สตง. สอบทาน 

สำขำพลงังำน 
 

 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

SOD : มุง่พฒันาระบบสง่ไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ และการพฒันาการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

          รวมถงึบรหิารตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ 

รำยไดร้วม (ลบ.) 

EBITDA (ลบ.) 

ก ำไรสทุธ ิ(ลบ.) 

ROA  

สงักดั : กระทรวงพลงังาน 

ประธำนกรรมกำร : นายอารพีงศ ์ภูช่อุม่  

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายจมุพล รมิสาคร 

ผูอ้ ำนวยกำร : นายกรศษิฎ ์ภัคโชตานนท ์

CFO : นายวนัชยั หงสเ์ชดิชยั 

จ ำนวนพนกังำน: 22,906 คน 

Website: www.egat.co.th 

หน่วย: ลา้นบาท 2558
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ก.ค.-
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(QoQ)

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 103,051 110,430 117,627 6.5% 110,430 117,627 6.5% 116,159 1.3%

สนิทรัพย์รวม 876,493 817,971 961,883 17.6% 817,971 961,883 17.6% 941,937 2.1%

หนีส้นิรวม 495,820 437,620 555,775 27.0% 437,620 555,775 27.0% 548,584 1.3%

ทนุรวม 380,673 380,351 406,109 6.8% 380,351 406,109 6.8% 393,353 3.2%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 336,717 336,497 362,564 7.7% 336,497 362,564 7.7% 348,893 3.9%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 546,480 420,438 381,993 (9.1%) 140,514 122,583 (12.8%) 132,482 (7.5%)

รายไดร้วม 552,267 425,061 394,626 (7.2%) 141,996 127,279 (10.4%) 134,685 (5.5%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 486,324 375,249 319,084 (15.0%) 130,686 102,104 (21.9%) 111,220 (8.2%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 519,418 398,979 350,689 (12.1%) 139,623 113,160 (19.0%) 121,649 (7.0%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 60,156 45,189 62,909 39.2% 9,828 20,479 108.4% 21,262 (3.7%)

ดอกเบีย้จา่ย 31,686 22,472 30,896 37.5% 8,575 10,876 26.8% 10,212 6.5%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1,408         1,258     708         - 363       181       -          218          -

EBITDA 99,134 73,629 96,091 30.5% 19,713 31,730 61.0% 32,342 (1.9%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 31,270 26,083 43,938 68.5% 2,372 14,118 495.2% 13,035 8.3%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 29,175 18,510 18,578 0.4% 6,224 6,170 -0.9% 6,214 (0.7%)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น(1,292) 1,462 232 (84.1%) 1,266 (131) (110.3%) 227 (157.7%)

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 38,978 28,440 33,182 16.7% 9,885 11,251 13.8% 11,080 1.5%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 19,833 8,441 10,000 18.5% - - 100% 10,000    100.0%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - - - -        - - -          - -          

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 39,759 29,390 33,027 12,647 13,859 10,166

งบลงทนุเบกิจา่ย 42,075 29,390 33,470 12,647 14,302 10,166

อัตราการเบกิจา่ย (%) 105.8% 100.0% 101.3% 100.0% 103.2% 100.0%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 3.57% 4.25% 6.09% 1.16% 5.87% 5.54%

ROE 8.21% 9.14% 14.43% 2.49% 13.91% 13.26%

D/E (เทา่) 1.30 1.15 1.37 1.15 1.37 1.39

Net Profit Margin 5.66% 6.14% 11.13% 1.67% 11.09% 9.68%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ก ำไรสทุธ ิกฟผ. มกี าไรสทุธจิ านวน 43,938 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 9M/58 (26,083 ลา้นบาท) 
จ านวน 17,855 ลบ. คดิเป็นรอ้ยะ 68.5  
• รำยได้ กฟผ. มีรายไดร้วม จ านวน 425,061 ลา้นบาท ลดลงจาก 9M/58 (394,626  
ลา้นบาท) จ านวน 30,435 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 โดยมรีายไดห้ลักจากการขายไฟฟ้า 
จ านวน 373,829 ลา้นบาท ลดลงจาก 9M/58 (407,342 ลา้นบาท) จ านวน 33,513 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.23 เนือ่งจากราคาขายพลงังานไฟฟ้าทีไ่ดร้ับในงวดนี้เทา่กับ 2.67 บาทตอ่
หน่วย ลดลงจาก 9M/58 (3.02 บาทตอ่หน่วย) จ านวน 0.35 บาทตอ่หน่วย เนื่องจากราคา
เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าลดลง ในขณะทีป่รมิาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่าย จ านวน 
140,155 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้จาก 9M/58 (134,894 ลา้นหน่วย) จ านวน 5,261 ลา้นหน่วย 
หรือรอ้ยละ 3.9 เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ และอุณหภูมทิีสู่งขึน้ 
เมือ่เทยีบกับ 9M/58 แตอ่ย่างไรก็ตามคา่เชือ้เพลงิทีล่ดต ่าลง สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าในภาพรวมลดลงตามล าดับ รายไดอ้ื่น จ านวน 4,860.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 
9M/58 จ านวน 91.69 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.92 มสีาเหตสุว่นใหญเ่พิม่ขึน้จากเงนิปันผลรับ
กองทนุรวมฯ EGATIF จ านวน 216.37 ลา้นบาท บมจ. ผลติไฟฟ้า (EGCO) จ านวน 33.44 
ลา้นบาท และก าไรจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าหนองจอกใหป้ระเทศญีปุ่่ น จ านวน 292.66 
ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมุลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพันธ์
ลดลง จ านวน 105.52 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอื่นลดลง 
จาก 9M/58 จ านวน 5,911.03 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 45.87 สว่นใหญ่เนื่องจากรายไดจ้าก
การขายน ้ามนักา๊ซธรรมชาตลิดลง จ านวน 5,299.31 ลา้นบาท 
• คำ่ใชจ้ำ่ย กฟผ. มคีา่ใชจ้า่ยรวม จ านวน 350,689 ลา้นบาท ลดลงจาก 9M/58 (398,979 
ลา้นบาท) จ านวน 48,290 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.1 โดยมีตน้ทุนขายไฟฟ้า จ านวน 
303,999 ลา้นบาท ลดลงจาก 9M/58 (344,485 ลา้นบาท) จ านวน 40,486 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 11.75 ซึง่ประกอบดว้ยค่าซือ้ไฟฟ้าลดลง จาก 9M/58 จ านวน 10,620 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.31 เนือ่งจากราคาซือ้ไฟฟ้าลดลง 0.31 บาทตอ่หน่วย คา่เชือ้เพลงิลดลงจาก 
9M/58 จ านวน 23,143 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24.91 สาเหตุหลักจากราคาเชื้อเพลิง
ธรรมชาตปิรับตวัลดลง 50.43 บาท/ลา้นบทียี ูรวมทัง้มปีรมิาณการใชน้ ้ามนัเตาลดลง จ านวน 
63.28 ลา้นลติร คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงจาก 9M/58 จ านวน 1.34 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.02 แตอ่ยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้่ายในการผลติพลังงานไฟฟ้าเพิม่ขึน้จาก 9M/58 
จ านวน 283.26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.29 ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากค่าเสือ่มราคาเนื่องจาก 
มกีารโอนงานระหว่างก่อสรา้งขึน้เป็นทรัพย์สนิ และค่าใชจ้่ายในการส่งไฟฟ้าเพิม่ขึน้จาก 
9M/58 จ านวน 278.50 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.47 ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากค่าเสือ่มราคา
เนือ่งจากมมีลูคา่ทรัพยส์นิสงูกวา่ 9M/58     
 

ผูจ้ดัท ำ: นายทรงพล ค ายัง 

กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2  

ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวรสา กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2157 

วนัทีจ่ดัท ำ : 30 พฤศจกิายน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• กฟผ. รว่มกับชมุชนเทพาและคณะอาจารยด์า้นสิง่แวดลอ้ม ลงพืน้ทีอ่ าเภอเทพา ใหค้วามรูก้ารตดิตามและตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มแก่ชมุชนและมัคคุเทศกพ์ลังงาน เพือ่จัดท า
ฐานขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้กอ่นและหลังมโีรงไฟฟ้า สรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมภาคประชาชนและสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ใหช้มุชนสามารถตดิตามและตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง รักษาสิง่แวดลอ้มของชมุชนไดอ้ยา่งยั่งยนื ผา่นกจิกรรมสานเสวนา “ความรู ้คูค่วามจรงิ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าเทพา” 

• กฟผ. ไดพั้ฒนาระบบระบบคาดการณ์ขอ้มลูลมในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าเพือ่เป็นการรองรับโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิใหส้ามารถใชค้าดการณ์ขอ้มูลลมเพิม่เตมิในอกี 2 พืน้ที ่
คือพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายการขยายผลการใชง้านระบบคาดการณ์ขอ้มูลลมฯ ไปยังโรงไฟฟ้าของ กฟผ.  
ทั่วประเทศ หลังจากทีร่ะบบดังกลา่วสามารถใชง้านไดอ้ยา่งดใีนพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะและโรงไฟฟ้าบางปะกงแลว้ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึง่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิลกิไนตแ์ห่งเดยีว
ของประเทศยังมคีวามสนใจและตอ้งการใหด้ าเนนิการคาดการณ์การแพร่กระจายของมลสารในพืน้ทีแ่ม่เมาะเพิม่เตมิ รวมทัง้จะน าผลทีไ่ดท้ัง้หมดมาประยุกตใ์ชง้านจรงิ และน าขึน้
แสดงผลพรอ้มทัง้ใหค้ าอธบิายแกผู่ท้ีเ่ขา้มาเยีย่มชมโรงไฟฟ้าตอ่ไป 

สำขำพลงังำน 

 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

รำยได ้(ลำ้นบำท) 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
• กฟผ. มีหนา้ที่รับผิดชอบควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดย กฟผ . เป็นผูผ้ลิต
กระแสไฟฟ้าหลักของประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. 
ยังรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบา้น คดิเป็นรอ้ยละ 59 รวมทัง้รับผดิชอบ
ดูแลระบบส่ง โดยจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไปยังระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค รวมทั้งขายตรงไปยังผูซ้ื้อภาคอุตสาหกรรมบางส่วน ภายใตโ้ครงสรา้ง
อตุสาหกรรมไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 
• กฟผ. มโีรงไฟฟ้าทัง้ส ิน้จ านวน  55 แหง่ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น 3 แหง่ โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม 
13 แหง่ โรงไฟฟ้าพลังน ้า 25 แหง่ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 10 แหง่ และโรงไฟฟ้าดเีซล 4 แหง่ 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
  1. กฟผ. ควรเรง่แกไ้ขปัญหาการสรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิในเชงิรกุผ่านการท าความเขา้ใจกับประชาชน 
ในพื้นที่ รวมถงึควรมีมาตรการที่จะด าเนินการเพื่อใหชุ้มชนที่อยู่รอบๆ โรงไฟฟ้าไดร้ับประโยชน ์ 
จากการสรา้งโรงไฟฟ้า และควรด าเนนิการเพือ่เป็นองคก์รเพือ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนการพัฒนา 
  2. กฟผ. ควรด าเนินงานตามแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และตดิตามผล 
การด าเนนิงานตามแผนอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหก้ารพัฒนาโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าในอนาคตส าเร็จได ้
ตามแผนทีก่ าหนด รวมถงึควรมกีารดแูล และซอ่มบ ารงุโรงไฟฟ้าและระบบสง่เป็นพเิศษในสว่นทีม่อีายุ
การใชง้านสงู ซึง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืขัดขอ้งสงู 
  3. กฟผ. ควรกระจายสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าใหม้คีวามเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่ง
ในการพึง่พาการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลักในการผลติไฟฟ้า โดยพจิารณาปัจจัยดา้นต่างๆ 
เช่น ราคา ปรมิาณที่เพียงพอ ความแน่นอนในการจัดหา และเป็นเชือ้เพลงิที่มีผลกระทบต่อสภาวะ
แวดลอ้มในระดับต ่า เป็นตน้ 

น ้ำหนัก

(รอ้ยละ)
1. ผลกำรประเมนิกระบวนกำร / 50
ระบบของรฐัวิสำหกิจ หมวด  1 - 6

2. ผลลัพธ์ 50

รวม 100 4.9626

   เกณฑ์วัดกำรด้ำเนินงำน
ผลกำรด้ำเนินงำน

คะแนนที่ได้

2.5

2.4626

รำยไดจ้ำกกำร

ขำยไฟฟ้ำ 

 2    5

รำยไดจ้ำกกำร

ขำยสนิคำ้และ

บรกิำรอืน่
 0 

รำยไดอ้ืน่

3 2  

สว่นแบง่ก ำไร

จำกเงนิลงทนุ

ในบร ิทัรว่ม
92 

สว่นแบง่ก ำไร

จำกเงนิลงทนุ

ในกำรรว่มคำ้
50 

คำ่ใชจ้ำ่ย (ลำ้นบำท) 

ตน้ทนุขำย

ไฟฟ้ำ       

9  50 

ตน้ทนุขำย

สนิคำ้และ

บรกิำรอืน่   
3  

คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรขำย         

52

คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรบรหิำร 

2    

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 

3   


