
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

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

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
ประธำนกรรมกำร: นายถวลิ เปลีย่นศร ี
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายประสทิธิ ์ สบืชนะ 
ผูว้ำ่กำร: นายเสรมิสกลุ คลา้ยแกว้ 
CFO: นางพรทพิย ์เดชภญิญา 
จ ำนวนพนกังำน: 28,084 
Website: www.pea.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิอืน่เป็นงบการเงนิที ่สตง. สอบทานแลว้ 

หมายเหต ุ: 1. ค าใชจ้า่ยรวม เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดร้วมดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้

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

 

สำขำพลงังำน 
 

 

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ สรา้งพนัธมติรทางธรุกจิพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่ง เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่
จากทรัพยส์นิ และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
 

• คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน ในคราวประชมุเมือ่วันที ่7 กันยายน 2559 ได ้
มมีตเิห็นชอบใหต้รงึค่า Ft ประจ าเดอืนกันยายน – ธันวาคม 2559 ใหเ้ท่ากับค่า 
Ft ของชว่งเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2559 ทีจ่ านวน -33.29 สตางค/์หน่วย 
แมว้่าราคาเชือ่เพลงิเฉลีย่ปรับลดลง เนื่องจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและราคา
ก๊าซธรรมชาตมิแีนวโนม้ปรับเพิม่สูงขึน้ ดังนัน้ หากไม่ตรงึค่า Ft ในงวดนี้แลว้ 
อาจท าใหค้า่ Ft งวดมกราคม – เมษายน 2560 ปรับตัวสงูมากจนเกนิไป 
 

• กฟภ. ทบทวนแผนแม่บทเพือ่รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยไดก้ าหนด
โครงการ/แผนงานส าคัญ อาทเิช่น โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพือ่รองรับการ
จัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปรับ
โครงสรา้งเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม แผนงานลงทุนและพัฒนาธุรกิจใน
ตา่งประเทศ และโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร เป็นตน้ 
 

• คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบใหบ้รษัิท พอีเีอ เอ็นคอม อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
ลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าจากการก าจัดขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
มลูคา่ 990 ลา้นบาท โดยเป็นโครงการน าร่องเพือ่เป็นรูปแบบของการด าเนนิการ
ก าจัดขยะที่รักษาสิ่งแวดลอ้มของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่จะเป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ 

 
• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในชว่ง 9 เดอืนทีผ่่านมาพบว่า 

ในภาพรวมทัง้ประเทศมกีารใชพ้ลังงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1  สอดคลอ้งกับอัตรา
การเตบิโตของ GDP โดยมกีารใชไ้ฟฟ้าจ านวน 137,424 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 4.9 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ปีปฏทินิ Year x-3 Year x-2 Year x-1 Year x-1 Year x

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)

2558

9M/58 

(ม.ค. - 

ก.ย. 58)

9M/59 

(ม.ค. - 

ก.ย. 59)

%Chg
ก.ค.-

ก.ย. 58

ก.ค.-

ก.ย. 59
%Chg

เม.ย.-

ม.ิย. 59

%Chg 

(QoQ)

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 15,111 21,384 29,780 39.26% 21,384 29,780 39.26% 26,301 13.23%

สนิทรัพย์รวม 366,977 364,732 381,020 4.47% 364,732 381,020 4.47% 379,394 0.43%

หนีส้นิรวม 227,541 228,917 230,590 0.73% 228,917 230,590 0.73% 232,756 -0.93%

ทนุรวม 139,436 135,815 150,430 10.76% 135,815 150,430 10.76% 146,638 2.59%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 134,546 130,925 145,540 11.16% 130,925 145,540 11.16% 141,748 2.68%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 463,708 348,665 345,549 -0.89% 118,597 112,557 -5.09% 119,769 -6.02%

รายไดร้วม 465,807 350,249 347,227 -0.86% 119,085 113,253 -4.90% 120,245 -5.81%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 441,139 333,935 324,589 -2.80% 113,321 105,481 -6.92% 111,136 -5.09%

คา่ใชจ้า่ยรวม 441,421 334,073 324,724 -2.80% 113,457 105,529 -6.99% 111,213 -5.11%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 22,569 14,730 20,960 42.29% 5,276 7,076 34.12% 8,633 -18.04%

ดอกเบีย้จา่ย 3,313 2,520 2,335 -7.34% 798 766 -4.01% 785 -2.42%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 41,326 347,560 338,680 -2.55% 10,011 11,860 18.47% 13,349 -11.15%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 21,073 13,656 20,168 47.69% 4,830 6,958 44.06% 8,247 -15.63%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 21,473 16,093 17,443 8.39% 5,402 5,918 9.55% 5,998 -1.33%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 31 (7) 6 N/A (63) 10 N/A 14 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 18,757 13,625 14,091 3.42% 4,735 4,784 1.03% 4,716 1.44%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 12,271 8,299 -100.00% 3,000 -100.00% 6,664 -100.00%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 22,348 12,160 10,270 5,966 4,890 4,467

งบลงทนุเบกิจา่ย 17,566 12,160 10,270 5,966 4,890 4,467

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

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 5.74% 4.99% 7.06% 5.30% 7.30% 8.69%

ROE 15.11% 13.41% 17.88% 14.23% 18.50% 22.50%

D/E (เทา่) 1.63 1.69 1.53 1.69 1.53 1.59

Net Profit Margin 4.52% 3.90% 5.81% 4.06% 6.14% 6.86%

Q3/58 Q3/59

119,085 

113,253 113,457 

105,529 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม

Q3/58 Q3/59

4,830 

6,958 

รำยไดร้วม และคำ่ใชจ้ำ่ยรวม  (ลำ้นบำท) 

ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท) 

หนว่ยซือ้-ขำยไฟฟ้ำ (ลำ้นหนว่ย) 

Q3/58 Q3/59

33,343 

34,791 

31,570 

32,960 

หน่วยซือ้ไฟฟ้า หน่วยขายไฟฟ้า



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

บำ้นอยูอ่ำ ยั
2  

พำณชิย์
2  

อตุสำหกรรม
   

อืน่ๆ
3 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
• 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” 

  

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• 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 ำ: นางสาวอภญิดา เสรวีฒัน ์
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวรสา กาญจนสาย 
โทร พัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2166 
วนัทีจ่ดัท ำ : 6 มถินุายน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
• 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) 
 

สำขำพลงังำน 
 

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

สดัสว่นหนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ไตรมำสที ่3 ปี 2559 

หนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ไตรมำสที ่3 ปี 2559   
เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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

หนว่ย: ลำ้นหนว่ย 

ประเภท Q3/58 Q3/59 %Chg
บ้านอยู่อาศัย 7,524.07    7,875.03    4.66
พาณิชย์ 7,698.19    8,068.42    4.81
อตุสาหกรรม 15,407.52  16,064.73  4.27
อืน่ๆ 940.85      951.48      1.13

รวม 31,570.63 32,959.66  4.40

• Q3/59 กฟภ. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 112,557 ลา้นบาท ลดลงจากไตร
มาสเดยีวกนัของปีกอ่น รอ้ยละ 5.09 โดยปัจจัยหลกัเกดิจากการลดลงของรายไดก้าร
จ าหน่ายไฟฟ้า และรายไดอ้ืน่จากการด าเนนิงาน และใน Q3/59 กฟภ. มคีา่ใชจ้า่ย
จากการด าเนนิงานจ านวน 105,481 ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/58 รอ้ยละ 6.92 ทัง้นี ้
ปัจจัยหลกัเกดิจากการลดลงของคา่ซือ้ไฟฟ้า สง่ผลให ้กฟภ. มกี าไรจากการ
ด าเนนิงานจ านวน 7,076 ลา้นบาท  

 
• Q3/59 กฟภ. มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 113,253 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.90 เมือ่เทยีบกบั

ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น ในขณะเดยีวกนั กฟภ. มคีา่ใชจ้า่ยรวมทัง้สิน้ 105,529 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.99 เมือ่เทยีบกบั Q3/58 สง่ผลให ้กฟภ. มกี าไรสทุธจิ านวน 
6,958 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 44.06 

 
• Q3/59 กฟภ. สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได ้32,960 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น รอ้ยละ 4.40 โดยลกูคา้กลุม่พาณชิยม์กีารขยายตวัสงูสดุทีร่อ้ยละ 
4.81 โดยธรุกจิหลกัทีม่กีารขยายตวัของการใชไ้ฟมาก ไดแ้ก ่ธรุกจิขนสง่ทีเ่ตบิโตขึน้
ตามปรมิาณผลผลติสนิคา้เกษตรกรรมและการสง่ออกสนิคา้ ใน Q3/59 ลกูคา้กลุม่
บา้นอยูอ่าศยัมกีารใชไ้ฟเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.66 ในสว่นของลกูคา้อตุสาหกรรม กฟภ. 
สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 4.27 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี
กอ่น ทัง้นี ้เกดิจากการขยายตวัของการใชไ้ฟฟ้าในอตุสาหกกรรมยานยนต ์เหล็ก และ
อเิล็กทรอนกิส ์ 
 

• แมว้า่จะมกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ไดม้กีารคดิ
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟใหม ่สง่ผลใหร้าคาขายไฟเฉลีย่รวม Ft ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีที่
แลว้  

 
• กฟภ. มสีนิทรัพยร์วม 381,020 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 

รอ้ยละ 4.47 นอกจากนี ้ใน Q3/59 กฟภ. มกี าไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรรทัง้สิน้จ านวน 
145,635 ลา้นบาท เมือ่ดผูลการด าเนนิงานดา้นอืน่ๆ กฟภ. ยังสามารถรักษาระดบัการ
กอ่หนีไ้วไ้ด ้โดย กฟภ. มสีดัสว่นหนีต้อ่ทนุเฉลีย่เทา่กบั 1.6 มาตัง้แตปี่ 2556 จนถงึ
ปัจจบุนั 
 

 
 
 


