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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

• ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ  
    เดอืนธันวาคม 2559 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มกี าลังผลติตดิตัง้ 16,385 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 39  

    ของก าลังผลิตรวมทั้งประเทศ มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  

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

    6,345 เมกะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 15 และรับซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศอกี 3,878 เมกะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 9 ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ ตามล าดับ 
 

• กำรจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ 
    การจ าหน่ายไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 กฟผ. จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

    รวมทัง้ส ิน้ 46,575 จกิะวัตต ์โดยจ าหน่ายใหล้กูคา้หลัก คอื การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) จ านวน  

    30,827 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 69 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ านวน 13,478 จกิะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 30 ลูกคา้ตรงและขายไฟฟ้าใหป้ระเทศเพื่อนบา้น (สปป.ลาว และมาเลเซยี ) จ านวน  

    269 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 1  
 

• สดัสว่นกำรใชเ้ชือ้เพลงิผลติพลงังำนไฟฟ้ำของ กฟผ. 
    สัดส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิสะสมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 แบ่งเป็น 7 ประเภท ประกอบดว้ย  

    กา๊ซธรรมชาต ิจ านวน 29,886 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 65 ถา่นหนิ จ านวน 8,617 จกิะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 19 พลังน ้า จ านวน 884 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 2 น ้ามันเตา จ านวน 19 จกิะวัตต ์คดิเป็น 

    รอ้ยละ 0.04 น ้ามันดเีซล จ านวน 13 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 พลังงานทดแทน จ านวน 1,112  

    จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 2 และรับซือ้ตา่งประเทศ จ านวน 5,331 จกิะวัตต ์คดิเป็นรอ้ยละ 12    
     

• ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำสงูสดุ 
    ความตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุของระบบในชว่งเดอืนตลุาคม - ธันวาคม 2559 มคีา่เทา่กบั 26,145  

    เมกะวัตต ์ซึง่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม – กนัยายน 2559 มคีวามตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุของระบบ  

    ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.02 น. มคี่าเท่ากับ 29,619 เมกะวัตต ์ซึง่สูงกว่าความตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสุด 

    ของระบบในปี 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 2557 ปี 2558 และปี 2559 เป็นงบการเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้      

สำขำพลงังำน 
 

 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 12 ธ.ค. 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 2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 91,559 103,051 100,640 -2.34%

สนิทรัพย์รวม 671,284 876,493 956,547 9.13%

หนีส้นิรวม 368,657 495,820 555,624 12.06%

ทนุรวม 372,863 380,673 400,923 5.32%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 328,547 336,717 356,098 5.76%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 557,080 546,480 496,883 -9.08%

รายไดร้วม 566,119 552,267 502,340 -9.04%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 496,687 486,324 417,563 -14.14%

คา่ใชจ้า่ยรวม 523,636 519,418 460,151 -11.41%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 60,393 60,156 79,320 31.86%

ดอกเบีย้จา่ย 25,679 31,686 41,701 31.61%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1,269       1,408       887            -37.00%

EBITDA 97,891 99,134 123,902 24.98%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 39,162 31,270 43,867      40.28%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 28,493 29,175 28,909 -0.91%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น271 (11,596) 1,202 110.37%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 37,498 38,978 44,582 14.38%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 19,000 19,833 21,660 9.21%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - - - -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 37,027     39,759 57,904 45.64%

งบลงทนุเบกิจา่ย 36,990 42,075 57,904 37.62%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 99.9% 105.8% 100.0%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 5.83% 3.57% 4.59%

ROE 10.50% 8.21% 10.94%

D/E (เทา่) 0.99 1.30 1.39

Net Profit Margin 6.92% 5.66% 8.73%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ก ำไรสุทธ ิกฟผ. มกี าไรสทุธจิ านวน 43,867 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ปี58 (31,270 ลา้นบาท) 
จ านวน 12,597 ลบ. คดิเป็นรอ้ยะ 40.3  
• รำยได ้กฟผ. มรีายไดร้วม จ านวน 502,340 ลา้นบาท ลดลงจากปี 58 (552,267 ลา้นบาท) 
จ านวน 49,927 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9 โดยมีรายไดห้ลักจากการขายไฟฟ้า จ านวน 
489,536 ลา้นบาท ลดลงจากปี 58 (531,713 ลา้นบาท) จ านวน 42,177 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 7.9 เนือ่งจากอตัราคา่ขายไฟฟ้าลดลง 0.32 บาทตอ่หน่วย (ปี 59 : 2.63 บาทตอ่หน่วย 
ปี 58 : 2.95 บาทต่อหน่วย) แมว้่าปี 59 ปรมิาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายเพิม่ขึน้จากปี 58 จ านวน 
5,512.73 ลา้นหน่วย หรอืรอ้ยละ 3.07 (ปี 59 : 185,046.61 ลา้นหน่วย ปี 58 : 179,533.78 ลา้นหน่วย) 
เนื่องจากอณุหภูมทิีสู่งขึน้ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ ส่งผลใหค้วามตอ้งการ 
ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น แตเ่นือ่งจากตน้ทนุคา่ซือ้ไฟฟ้าและคา่เชือ้เพลงิทีล่ดลง 
จงึสง่ผลใหอ้ตัราคา่ขายไฟฟ้าและรายไดค้า่ขายไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 59 ลดลง อยา่งไรก็ด ี
กฟผ. มรีายไดอ้ืน่ จ านวน 5,787 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 59 จ านวน 906 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
18.5 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินปันผลรับกองทุนรวมฯ EGATIF และบมจ. ผลิตไฟฟ้า 
(EGCO) รวมสงูกวา่ปี 58 จ านวน 244.64 ลา้นบาท (ปี 59 : 2,635 ลา้นบาท ปี 58 : 2,390
ลา้นบาท) ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ จ านวน 209 ลา้นบาท 
เนื่องจากค่าเงนิบาทแข็งตัวขึน้เมือ่เทยีบกับสกุลเงนิตา่งประเทศเมือ่เทยีบกับปีก่อน และ
ก าไรจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าหนองจอกใหป้ระเทศญี่ปุ่ น จ านวน 293 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ืน่ๆ เพิม่ขึน้ 449 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลักเนื่องจาก ในปี 2558 มกีารปรับปรุง
รายการสว่นลดคา่กา๊ซแหลง่สริกิติ ิ ์ซ ึง่อยู่ในรายไดอ้ืน่ๆ-เบ็ดเตล็ด ไปเป็นเงนิชดเชยรายได ้
รอการรับรูเ้พือ่การบรหิารคา่ Ft  
• คำ่ใชจ้ำ่ย กฟผ. มคีา่ใชจ้่ายรวม จ านวน 460,151 ลา้นบาท ลดลงจากปี 58 (519,418 
ลา้นบาท) จ านวน 59,267 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.4 โดยมีตน้ทุนขายไฟฟ้า จ านวน 
394,953 ลา้นบาท ลดลงจากปี 58 (443,981 ลา้นบาท) จ านวน 49,028 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
11.04 ซึง่ประกอบดว้ยคา่ซือ้ไฟฟ้าลดลงจากปี 58 จ านวน 12,651 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
3.95 เนื่องจากอัตราคา่ซือ้ไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่น จ านวน 0.30 บาทตอ่หน่วย (ปี 2559 : 
2.54 บาทตอ่หน่วย ปี 2558 : 2.84 บาทตอ่หน่วย) อย่างไรก็ตามแมว้า่มปีรมิาณการซือ้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 8,482.98 ลา้นหน่วย หรือรอ้ยละ 7.52 (ปี 2559 : 
121,233.72 ลา้นหน่วย ปี 2558 : 112,750.74 ลา้นหน่วย) แต่จากอัตราคา่ซือ้ไฟฟ้าที่
ลดลง รวมถงึคา่เชือ้เพลงิลดลงจากปีกอ่นจ านวน 28,664.97 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.19 
สว่นใหญเ่นือ่งจากหน่วยผลติทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัปีกอ่น สง่ผลใหม้ปีรมิาณการใชน้ ้ามันเตา
และก๊าซธรรมชาตลิดลง อกีทัง้ค่าเชือ้เพลงิต่อหน่วยมรีาคาต ่ากว่าปีก่อน จงึส่งผลใหค้่า
เชือ้เพลงิในปี 2559 

ผูจ้ดัท ำ: นายทรงพล ค ายัง 

กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2  

ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวรสา กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2157 

วนัทีจ่ดัท ำ : 15 มนีาคม 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
  1. นายกรัฐมนตรไีดแ้ถลงอยา่งชดัเจนวา่ รัฐบาลมกีารชะลอโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้ากระบี ่แตย่ังไมไ่ดร้ะงับโครงการ โดยขอใหท้ าขอ้สรปุวา่ประชาชนใน

พืน้ทีต่อ้งการอะไร เพราะรัฐบาลตอ้งการทราบความคดิเห็นของคนสว่นใหญใ่นพืน้ที ่ประกอบกบัความคดิเห็นของกลุม่ตา่งๆ ดว้ย ในขณะเดยีวกนั เพือ่สรา้งความ

มัน่คงของระบบไฟฟ้าภาคใต ้กฟผ. จะศกึษาเรือ่งโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งดว้ยกา๊ซธรรมชาตเิหลว หรอื LNG ไปดว้ย ซึง่มตีน้ทนุสงูกวา่ถา่นหนิ 

และในอนาคตจะสง่ผลใหภ้าพรวมคา่ไฟฟ้าทัง้ประเทศปรับเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

  2. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตไิดเ้หน็ชอบโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้จากการผลติไฟฟ้าชวีมวล และกา๊ซ

ชวีภาพ (พชืพลงังาน) โดยรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าชวีมวล ไมเ่กนิ 12 เมกะวตัต ์และจากการผลติไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ (พชืพลงังาน) ไมเ่กนิ 30 เมกะ

วตัต ์ทัง้นี ้มอบหมายใหก้ระทรวงพลงังาน คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ก าหนดอตัราราคารบัซือ้ไฟฟ้า เสนอตอ่ กบง. พจิารณา 

สำขำพลงังำน 

 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

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

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
• กฟผ. มีหนา้ที่รับผิดชอบควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดย กฟผ . เป็นผูผ้ลิต
กระแสไฟฟ้าหลักของประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของก าลังผลติรวมทัง้ประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. 
ยังรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพือ่นบา้น 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 แห่ง โรงไฟฟ้าพลัง
ความรอ้นร่วม 13 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน ้า 25 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 10 แห่ง และ
โรงไฟฟ้าดเีซล 4 แหง่ 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
1. กฟผ. ควรเรง่แกไ้ขปัญหาการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิในเชงิรุกผ่านการท 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
489,536

รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสนิคำ้และ
บรกิำรอืน่

7,347

รำยไดอ้ ืน่
5,014

สว่นแบง่ก ำไร
จำกเงนิลงทนุใน

บร ิทัรว่ม
2,750

สว่นแบง่ก ำไร
จำกเงนิลงทนุใน
กำรรว่มคำ้

2,707

รำยได ้(ลำ้นบำท) 

คำ่ใชจ้ำ่ย (ลำ้นบำท) 

ตน้ทนุขำย
สนิคำ้และ
บรกิำร

401,097

คำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรขำย

205

คำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรบรหิำร

16,242
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่
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