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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
• ในปี 2559 กฟน. ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเพือ่ด าเนนิโครงการเปลีย่นระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเพือ่รองรับการเป็นมหานครแหง่อาเซยีน นอกจากนี ้
กฟน. ยังไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืน ารอ่งการด าเนนิการตามแนวทางบรูณาการ
ฐานขอ้มลูประชาชนและการบรหิารภาครฐั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบ Digital Government 
ตามนโยบาย Digital Economy  
 
• คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ในคราวประชมุเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2559 ไดม้มีติ
เห็นชอบใหต้รงึคา่ Ft ประจ าเดอืนกนัยายน – ธนัวาคม 2559 ใหเ้ทา่กบัคา่ Ft ของชว่งเดอืน
พฤษภาคม – สงิหาคม 2559 ทีจ่ านวน -33.29 สตางค/์หน่วย แมว้า่ราคาเชือ่เพลงิเฉลีย่ปรบั
ลดลง เนือ่งจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและราคากา๊ซธรรมชาตมิแีนวโนม้ปรบัเพิม่สงูขึน้ 
ดงันัน้ หากไมต่รงึคา่ Ft ในงวดนีแ้ลว้ อาจท าใหค้า่ Ft งวดมกราคม – เมษายน 2560 ปรับตวั
สงูมากจนเกนิไป  
 
• 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. มพีืน้ที ่
ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิทัง้สิน้จ านวน 180 
กโิลเมตร อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมามปัีญหาและอปุสรรคส าคญัหลาย
ประการ ท าใหก้ารด าเนนิงานมคีวามลา่ชา้กวา่กรอบระยะเวลาด าเนนิการทีก่ าหนดไว ้
คอ่นขา้งมาก 
 
• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในชว่ง ปี 2559 พบวา่ ในภาพรวม 
ทัง้ประเทศมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้ โดยมกีารใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี ่182,847 กกิะวตัตช์ัว่โมง 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.58 จากปีกอ่น โดยมกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ในทกุภาคสว่น ยกเวน้ภาค
เกษตรกรรม ทีค่วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพือ่การสบูน ้าลดลงรอ้ยละ 30.87 
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กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ และการพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่งเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่จากทรัพยส์นิ 
และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

กฟน. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กีารบรหิารจัดการและก ากบัดแูล
องคก์รตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิาร
ความเสีย่ง เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รสมรรถนะสงู รวมทัง้ 
เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่ผีลประกอบการทีด่แีละมฐีานะการเงนิ
ทีม่ัน่คงมาโดยตลอด ส าหรับคะแนนประเมนิผลการ
ด าเนนิงานของ กฟน. ในปี 2559 อยูใ่นทีร่ะดบั 4.2729 
 
 

ทีม่า : งบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ 
หมายเหต ุ: 1. ค าใชจ้า่ยรวม เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดร้วมดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิได ้ 
               2. ดอกเบีย้จา่ย หมายถงึ ตน้ทนุทางการเงนิในงบก าไรขาดทนุของ กฟน. ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการจัดหาเงนิทนุมาด าเนนิงาน ไดแ้ก ่
ดอกเบีย้จา่ย และคา่ธรรมเนียมจา่ย  

 

 

ปีปฏทินิ Year x-1 Year x-1 Year x

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

2557 2558 2559 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 23,825 26,938 24,848 -7.76%

สนิทรัพย์รวม 177,541 189,680 190,937 0.66%

หนีส้นิรวม 99,066 106,351 103,357 -2.82%

ทนุรวม 78,475 83,329 87,580 5.10%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 78,474 83,328 87,579 5.10%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 198,891 198,123 190,831 -3.68%

รายไดร้วม 200,678 199,876 192,312 -3.78%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 187,846 186,715 178,933 -4.17%

คา่ใชจ้า่ยรวม 188,163 187,185 179,462 -4.13%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 11,045 11,408 11,898 4.30%

ดอกเบีย้จา่ย 1,262 1,298 1,472 13.41%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N.A.

EBITDA 17,704 18,758 18,743 -0.08%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 11,253 11,393 11,378 -0.13%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 8,499 9,141 9,286 1.59%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 18 (4) (5) 25.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6,659 7,350 6,845 -6.9%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 4,999 6,241 7,140 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 N.A.

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 13,839 16,554 17,291 0.04

งบลงทนุเบกิจา่ย 13,070 13,106 12,882 (1.71)%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 94.4% 79.2% 74.5%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 6.34% 6.01% 5.96%

ROE 14.34% 13.67% 12.99%

D/E (เทา่) 1.26 1.28 1.18

Net Profit Margin 5.61% 5.70% 5.92%

255 255 255 

200,678 199,876 

192,312 
188,163 187,185 

179,462 

รำยไดร้วม คำ่  จ้ำ่ยรวม

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 

รายไดร้วมและคา่ใชจ้า่ยรวม  (ลา้นบาท) 

255 255 255 

11,253 

11,393 
11,378 

255 255 255 

48,266 

49,783 

51,375 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ในปี 2559 กฟน. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 190,831 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 
รอ้ยละ 3.68 โดยปัจจัยหลกัเกดิจากการลดลงของรายไดก้ารจ าหน่ายไฟฟ้า และในปี 2559 
กฟน. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 178,933 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 
4.17 ทัง้นี ้เกดิจากการลดลงของคา่ซือ้พลงังานไฟฟ้า และตน้ทนุการคา้และงานรับเหมา 
 
• ในปี 2559 กฟน. มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 192,312ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.78 เมือ่เทยีบกบัปี 
2558 ในขณะเดยีวกนัในปี 2558 กฟน. มคีา่ใชจ้า่ยรวมทัง้สิน้ 179,462 ลา้นบาท ลดลง 
รอ้ยละ 4.13 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 สง่ผลใหใ้นปี 2559 กฟน.  มกี าไรสทุธจิ านวน 11,378 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.13 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 ที ่กฟน. มกี าไรสทุธทิัง้ส ิน้ 11,393   
ลา้นบาท  
 
• เมือ่เปรยีบเทยีบหนว่ยจ าหน่ายไฟฟ้า ในปี 2559 กฟน. สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได ้
50,901.71 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 3.16 โดยในปี 2558 กฟน. สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าไดท้ัง้ส ิน้ 49,341.76 ลา้นหน่วย โดยปัจจัยหลกัเกดิจากความตอ้งการใช ้

ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของกลุม่ลกูคา้บา้นอยูอ่าศยั ธรุกจิและอตุสาหกรรม โดยธรุกจิทีม่กีารใช ้

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่บรกิารขนสง่ทางอากาศ โกดงัเก็บสนิคา้ โรงพยาบาลและบรกิารทาง
การแพทย ์หา้งสรรพสนิคา้ และธรุกจิโรงแรม ในสว่นของอตุสาหกรรมทีม่คีวามตอ้งการใช ้

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมผลติเหลก็และโลหะพืน้ฐาน ผลติภัณฑย์าง และ
อตุสาหกรรมอาหาร อยา่งไรก็ตาม ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ไดม้กีารคดิโครงสรา้งอตัราคา่
ไฟใหม ่สง่ผลใหร้าคาขายไฟเฉลีย่รวม Ft ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้      
 
• การเพิม่ขึน้ของหนว่ยจ าหน่ายฟ้าในเขต กฟน. สอดคลอ้งกบัทศิทางของเศรษฐกจิประเทศ
ไทยในปี 2559 โดยในปี 2559 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ขยายตวัรอ้ยละ 3.2 
โดยมปัีจจัยสนับสนุนจากการบรโิภคของภาคครวัเรอืนทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ การฟ้ืนตวัของภาค
การสง่ออกสนิคา้ และการเรง่ด าเนนิการในโครงการลงทนุขนาดใหญข่องภาครฐั    
 
• เงนิสดในปี 2559 ของ กฟน. มจี านวน 24,848 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.76 เมือ่เทยีบกบั
ปี 2558 เนือ่งจากเงนิสดสทุธทิีไ่ดจ้ากกจิกรรมด าเนนิงานลดลง เมือ่ดผูลการด าเนนิงานดา้น
อืน่ๆ กฟน. ยังคงรักษาระดบั ROA เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 6 และสามารถรักษาระดบัการกอ่หนีโ้ดยมี
สดัสว่นหนีต้อ่ทนุเฉลีย่เทา่กบั 1 มาโดยตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
    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 
 
 

ขอ้เสนอแนะ นกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
- 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 ำ: น.ส.อภญิดา เสรวีฒัน ์
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880 ตอ่ 2166 
วนัทีจ่ดัท ำ : 14 พฤษภาคม 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• กฟน. ไดด้ าเนนิการตามนโยบายรฐับาลโดยไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเพือ่ด าเนนิโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ

เพือ่รองรับการเป็นมหานครอาเซยีน ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มมอืน ารอ่งการด าเนนิการตามแนวทางบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบรหิารภาครัฐ
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบ Digital Government ตามนโยบาย Digital Economy นอกจากนี ้กฟน. ยังไดล้งนามขอ้ตกลงความรว่มมอืบรูณาการการใช ้

ทรัพยส์นิของรฐัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 

• ในปี ๒๕๕๙ โครงการลงทนุทีส่ าคญัของ กฟน. ไดแ้ก ่แผนปรับปรงุและขยายระบบจ าหน่ายพลงัไฟฟ้า ฉบบัที ่11 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบสือ่สาร แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเป็นสายใตด้นิ และแผนประสานสาธารณูปโภคทัว่ไป  

สำขำพลงังำน 
 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

สดัสว่นหนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ไตรมำสที ่4 ปี 2559 

หนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ปี 2559   
เปรยีบเทยีบกบั ว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น 

หน่วย: ล้านหน่วย 

ตัวช้ีวัดปี 2559 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่า 5) 
ค่าจริงท่ีได้ 

1. ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า     
    1.1 SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี) 1.369 1.351 
    1.2 SAIDI (นาที/ราย/ปี) 35.700 39.963 
2. ดัชนีความพึงพอใจลูกค้า (ร้อยละ)  87 85.6 

3. การบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 (CPI - X) (ล้านบาท) 

    9,689.00      9,617.00  

4. ก าไรสุทธิจากธุรกจิเกี่ยวเนื่อง  
(ล้านบาท) 

281 296 

5. จ านวนผู้ใช้ไฟฟา้ต่อจ านวนบุคลากร  
(ราย/คน)  

427 432 

ประเภท ปี 2558 ปี 2559 % Chg 

บา้นอยู่อาศยั 13,037.48    13,672.10    4.87

ธรุกจิ 20,022.46    20,765.18    3.71

อตุสาหกรรม 14,017.50    14,155.12    0.98

ราชการและองคก์ร

ไมแ่สวงหาผลก าไร
2,264.32      2,309.31      1.99

รวม 49,341.76    50,901.71    3.16


