
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2559 มมีตแิตง่ตัง้ประธานกรรมการและ
กรรการอืน่ (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) ในคณะกรรมการ กฟน. แทนกรรมการเดมิทีพ่น้จาก
ต าแหน่งจ านวน 2 คน โดยมนีายกฤษฎา บญุราช เป็นประธานกรรมการ และนายมนัส  
แจม่เวหา เป็นกรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
 

• คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ในคราวประชมุเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2559 ไดม้มีติ
เห็นชอบการปรบัคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) ส าหรับเรยีกเกบ็
จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในใบเรยีกเกบ็เงนิคา่ไฟฟ้าประจ าเดอืนมกราคม – เมษายน 2560 เทา่กบั 
-37.92 สตางค/์หน่วย โดยพจิารณาลดคา่ Ft จ านวน 4.00 สตางค/์หน่วย เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัคา่ Ft ทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในชว่งเดอืนกนัยายน – ธนัวาคม 2559 ทัง้นี ้เนือ่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ข็งคา่ขึน้เล็กนอ้ย และราคาเชือ้เพลงิเฉลีย่ทีป่รบัลดลง 
 

•1 กนัยายน 2558 เห็นชอบให ้กฟน. ด าเนนิการตามแผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใตด้นิเพือ่รองรับการเป็นมหานครแหง่อาเซยีนในพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม
จ 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. มพีืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งด าเนนิการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตด้นิทัง้สิน้จ านวน 180 กโิลเมตร อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากการด าเนนิงานทีผ่า่นมา
มปัีญหาและอปุสรรคส าคญัหลายประการ ท าใหก้ารด าเนนิงานมคีวามลา่ชา้กวา่กรอบ
ระยะเวลาด าเนนิการทีก่ าหนดไวค้อ่นขา้งมาก 
 

• ภาพรวมสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยในชว่ง Q1/60 พบวา่ ในภาพรวมทัง้
ประเทศมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 2.03 โดยปรมิาณการใช ้

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ทกุสาขา ซึง่สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดขีึน้ ทัง้นี ้ภาคเกษตรกรรมมี
อตัราความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้สงูสดุ  ในขณะทีภ่าคอตุสาหกรรมมสีดัสว่นในการใช ้

ไฟฟ้าสงูสดุ ซึง่เกดิจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ในกลุม่อตุสาหกรรมหลกั เชน่ อาหาร 
เหล็ก โลหะพืน้ฐาน และยานยนต ์เป็นตน้  
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สำขำพลงังำน 
 

 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ม.ีค. 60) 

SOD: มุง่พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหม้คีณุภาพและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ และการพฒันาธรุกจิเกีย่วเนือ่งเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่จากทรัพยส์นิ 
และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

รายไดร้วมและคา่ใชจ้า่ยรวม  (ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

กฟน. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กีารบรหิารจัดการและก ากบั
ดแูลองคก์รตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีาร
บรหิารความเสีย่ง เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รสมรรถนะ
สงู รวมทัง้ เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่ผีลประกอบการทีด่ี
และมฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงมาโดยตลอด ส าหรับ
คะแนนประเมนิผลการด าเนนิงานของ กฟน. ในปี 
2558 อยูใ่นทีร่ะดบั 4.7835 
 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2557 - 2559 เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิ Q1/60  เป็นงบการเงนิที ่สตง. สอบทานแลว้  

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

 

 

หน่วย: ลา้นบาท

2557 2558 2559
ม.ค.-

ม.ีค. 59

ม.ค.-

ม.ีค. 60
%Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 23,826 26,938 21,426 28,052        10,073 -64.09%

สนิทรัพย์รวม 177,541 189,680 191,126 178,612     183,140 2.54%

หนีส้นิรวม 99,055 106,351 103,357 93,192        93,494 0.32%

ทนุรวม 78,486 83,329 87,769 85,420        89,646 4.95%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 78,116 82,970 87,410 85,061        89,288 4.97%

ผลกำรด ำเนนิงำน  

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 197,375 198,123 190,831 47,362        44,071 -6.95%

รายไดร้วม 200,678 199,874 192,311 47,694        44,404 -6.90%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 186,801 186,715 178,932 45,130        41,988 -6.96%

คา่ใชจ้า่ยรวม 188,164 187,185 179,462 45,629        42,154 -7.62%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 10,574 11,408 11,899 2,232          2,083 -6.68%

ดอกเบีย้จา่ย 1,262 1,298 1,472 348             372 6.90%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0

EBITDA 17,233 18,253 19,250 4,014          3,917 -2.42%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 11,252 11,391 11,377 1,717          1,878 9.38%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 8,499 9,142 9,286 2,240          2,282 1.88%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 16 (4) (4) 4                  12

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6,659 6,845 7,351 1,782          1,834 2.92%

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

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 13,839 16,654 17,291 1,349          3,309

งบลงทนุเบกิจา่ย 13,068 13,109 12,882 2,343          2,053

อัตราการเบกิจา่ย (%) 94.43% 78.71% 74.50% 173.68% 62.04%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 6.34% 6.01% 5.95% 3.85% 4.10%

ROE 14.34% 13.67% 12.96% 8.04% 8.38%

D/E (เทา่) 1.26 1.28 1.18 1.09 1.04

Net Profit Margin 5.61% 5.70% 5.92% 3.60% 4.23%

Q1/59 Q1/60

47,694 

44,404 

45,629 

42,154 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม

Q1/59 Q1/60

1,717 

1,878 

Q1/59 Q1/60

12,020 

12,168 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• ใน Q1/60 กฟน. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 44,071 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 6.95 โดยรายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลงจากรายไดจ้าการ
จ าหน่ายไฟฟ้า และรายไดอ้ืน่ อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการคา้และรับเหมาเพิม่ขึน้ 
นอกจากนีร้ายไดร้วมของ กฟน. ใน Q1/60 ลดลง รอ้ยละ 6.90 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น เป็นจ านวน 44,694 ลา้นบาท 
 

• การจ าหน่ายไฟฟ้ามกีารขยายตวัในทกุกลุม่เศรษฐกจิ ไดแ้ก ่บา้นทีอ่ยูอ่าศยั และธรุกจิ 
อยา่งไรก็ตามยกเวน้กลุม่อตุสาหกรรม โดยใน Q1/60 กฟน. สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได ้
12,168 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 1.23 ซึง่อตัราการขยายตวั
ในกลุม่บา้นอยูอ่าศยัมกีารขยายตวัมากทีส่ดุ อยูท่ีร่อ้ยละ 2.79 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั
ของปีกอ่น ในสว่นของลกูคา้กลุม่ธรุกจิมกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่รอ้ยละ 1.79  โดยผูท้ีใ่ชไ้ฟเยอะ
และมอีตัราการขยายตวัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ธรุกจิอพารท์เมน้และเกสเฮา้ส ์ภัตตาคารและ
ไนตค์ลบั และธรุกจิรา้นขายสง่ 
 

• ใน Q1/60 หน่วยการขายไฟแยกตามจังหวดักรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ
เทา่กบั 8,603.09 1,124.69 และ 2,440.35 ลา้นหน่วยตามล าดบั ขยายตวัเป็นบวกรอ้ยละ 
0.42 2.88 และ 3.38 ตามล าดบั 
 

• ใน Q1/60 กฟน. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 451,988 ลา้นบาท ลดลงจาก 
Q1/59 รอ้ยละ 6.96 โดยปัจจัยหลกัเกดิจากการลดลงของคา่ซือ้พลงังาน ซึง่อตัราการลดลง
ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานสมัพนัธก์บัการลดลงของรายไดจ้ากการด าเนนิงา 
นอกจากนี ้คา่ใชจ้า่ยรวมของ กฟน. ใน Q1/60 ลดลงจาก Q1/59 รอ้ยละ 7.62 โดย
คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงสว่นมากเกดิจากคา่ซือ้พลงังาน คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร และคา่ใชจ้า่ยการ
ด าเนนิงานอืน่  
 

•แมจ้ะมจี านวนการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากคา่ซือ้พลงังานมคีา่สงูกวา่คา่
ขายพลงังาน เนือ่งจากมกีารปรับลดราคาขายปลกีเฉลีย่รวม Ft ตามอตัราคา่ไฟฟ้าใหมท่ีเ่ร ิม่
ใชเ้มือ่เดอืนมกราคม 2560 สง่ผลใหก้ าไรจากการด าเนนิงานของ กฟน. ใน Q1/60 เทา่กบั 
2,083 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.68 เมือ่เทยีบกบั Q1/59  อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจาก กฟน. 
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยไดใ้นอตัราทีม่ากกวา่การลดลงของรายได ้สง่ผลใหก้ าไรสทุธขิอง 
กฟน. ใน Q1/60 คดิเป็น 1,878 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q1/59 รอ้ยละ 9.38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/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 : 10 มนีาคม 2561 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 

• โครงกำรลงทนุทีส่ ำคญัของ กฟน. ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำร ไดแ้ก ่แผนปรบัปรงุและขยำยระบบจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟ้ำ แผนงำนเปลีย่น
สำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใตด้นิ แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบสือ่สำร แผนประสำนสำธำรณูปโภค และโครงกำรรว่ม
รถไฟฟ้ำ โดยเงนิทนุประกอบดว้ยรำยไดข้อง กฟน. และเงนิจำกภำครฐั 
 

• ในอนำคต (ประมำณ 3 ปี) กฟน. มแีผนทีจ่ะด ำเนนิโครงกำรตำ่งๆ ดงันี ้แผนงำนเปลีย่นสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใตด้นิเพือ่รองรบักำร
เป็นมหำนครแหง่อำเซยีน โครงกำรรว่มรถไฟฟ้ำสำยสมีว่ง แผนประสำนสำธำรณูปโภคท ัว่ไป รวมท ัง้ขยำยกำรลงทนุจำกแผนงำนเดมิทีท่ ำอยู่
ปจัจบุนั 
 

สำขำพลงังำน 
 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ม.ีค. 60) 

สดัสว่นหนว่ยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ไตรมำสที ่1 ปี 2560 

หนว่ยขำยไฟแยกตำมประเภทผูใ้ชไ้ฟ (ลำ้นหนว่ย) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ปี 2558 (คา่ 5) (ม.ค. - ธ.ค.)

1. ความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟ้า

    1.1 SAIFI  (ครัง้/ราย/ปี) 1.613 1.369

    1.2 SAIDI  (นาท/ีราย/ปี) 46.732 35.700

2. ความพงึพอใจของลกูคา้ 84.0 85.4

3. การบรหิารคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 9,599            9,249            

4. ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ

     4.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี
100 93.34

     4.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ย

ตามแผน
100 97.06

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตาม

แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเป็นสายใตด้นิ
7.60 7.24

บำ้นอยูอ่ำศยั
23 

ธุรกจิ
25 

อตุสำหกรรม
 6 

อืน่ๆ
6 

Q1/59 Q1/60 % Chg 

บำ้นทีอ่ยูอ่ำศยั 3,089.73      3,175.89      2.79%

ธรุกจิ 4,911.95      4,999.69      1.79%

อุตสำหกรรม 3,478.38      3,449.30      -0.84%

อืน่ๆ 540.53          543.25          0.50%

รวม 12,020.59    12,168.13    


