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สารจากประธานกรรมการ

	 ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา	 ท่ี่ามกลางสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	รวมที่้�งวิกฤติิด้านส้งคม

และเศรษฐกิจ	 เปี็นช่่วงเวลาแห่่งความที่้าที่ายและเกิดการเปีล่�ยนแปีลงห่ลายด้าน	 การไฟฟ้าส่วนภููมิภูาค 

ซึ่่�งเปี็นห่น่วยงานห่ล้กด้านการบริการพล้งงานไฟฟ้าของปีระเที่ศ	 เดินห่น้าปีร้บกระบวนการที่ำงานม่่งสู ่

การเปีน็	Digital	Utility	อยา่งเติม็รูปีแบบ	ให่ค้วามสำคญ้กบ้การนำเที่คโนโลยแ่ละนวต้ิกรรมมาใช้่ในการที่ำงาน	

ภูายใติ้ห่ล้กการกำก้บดูแลกิจการท่ี่�ด่และการบริห่ารความเส่�ยงที่่�คำน่งถ่งผ่ลปีระโยช่น์ในภูาพรวมขององค์กร

และปีระเที่ศ	 นอกจากน่�ย้งได้ม่การปีร้บโครงสร้างรวมที่้�งพ้ฒนายกระด้บการให้่บริการผู่้ใช่้ไฟฟ้า	 

เพ่�อคงความม่ปีระสิที่ธิิภูาพสอดคล้องก้บสถานการณ์์และที่ิศที่างการข้บเคล่�อนพล้งงานปีี	 2564	 ที่่�ม่่งเน้น

พล้งงานเข้มแข็งและเปี็นพล้งแห่่งการข้บเคล่�อนเศรษฐกิจ	 ซึ่่�งที่้�งห่มดน่�ได้ร้บความร่วมม่อร่วมใจจากผู่้บริห่าร 

และพน้กงานที่่กระด้บ	 ในการปีร้บเปีล่�ยนวิธิ่ปีฏิิบ้ติิงานเปี็นอย่างด่	 นอกเห่น่อไปีจากการควบค่มค่าใช่้จ่าย 

การดำเนินงานขององค์กรอย่างเคร่งคร้ด

	 จากการดำเนนิงานในช่ว่งปี	ี2564	การไฟฟา้สว่นภูมูภิูาคไดร้บ้อน้ดบ้เครดติิ	(TRIS	Rating)	ระดบ้	AAA	

เปี็นอ้นดบ้สูงส่ด	ด้วยแนวโน้ม	“Stable”	ซึ่่�งสะที่้อนถ่งผ่ลติอบแที่นที่่�ด่จากการลงที่่นผ่่านโครงสร้างค่าไฟฟ้า

และนโยบายที่างการเงินที่่�รอบคอบ	ผ่่านบที่บาที่ที่่�สำค้ญในการที่ำให่้ปีระช่าช่นเข้าถ่งการใช่้ไฟฟ้า	ติอบสนอง

ความติ้องการใช่้ไฟฟ้าของภูาคธิ่รกิจและอ่ติสาห่กรรม	 รวมถ่งบที่บาที่สำค้ญในการสน้บสน่นร้ฐบาลดำเนิน

มาติรการติ่าง	 ๆ	 เพ่�อช่่วยเห่ล่อปีระช่าช่นที่่�ได้ร้บผ่ลกระที่บจากการแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 อ่กที่้�ง 

ย้งได้ร้บ	 6	 รางว้ลร้ฐวิสาห่กิจด่เด่น	 ภูายใติ้แนวคิดก้าวสู่ย่ควิถ่ให่ม่ด้วยพล้งร้ฐวิสาห่กิจไที่ยอย่างย้�งย่น	 และ 

ม่ผ่ลการปีระเมินค่ณ์ธิรรมและความโปีร่งใสในการดำเนินงานของห่น่วยงานภูาคร้ฐ	 (ITA)	 ร้อยละ	 98.34	 

ระด้บ	 AA	 สูงส่ดในรอบ	 8	 ปีี	 เปี็นอ้นด้บ	 1	 ของห่น่วยงานในส้งก้ดกระที่รวงมห่าดไที่ยและร้ฐวิสาห่กิจ 

สาขาพลง้งาน	แสดงถง่ความม่ง่ม้�นติ้�งใจและให้่ความสำคญ้เร่�องการกำกบ้ดแูลกจิการที่่�ด	่มค่ณ่์ธิรรม	จรยิธิรรม

และความโปีร่งใสในกระบวนการปีฏิบิ้ติิงาน

	 	 ในนามของคณ์ะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภููมิภูาค	 ขอให่้คำม้�นว่าจะกำก้บดูแลให่้การดำเนินงาน 

ของการไฟฟ้าสว่นภูมิูภูาค	ต้ิ�งม้�นอยูบ่นภูารกิจการนำพลง้งานไฟฟ้าไปีพฒ้นาปีระเที่ศภูายใต้ิธิรรมาภิูบาล	ควบคู่

ไปีกบ้การสรา้งคณ่์คา่รว่มกน้กบ้ผู่ม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่ที่ก่กล่ม่	โดยคำนง่ถง่ความรบ้ผ่ดิช่อบติอ่สง้คมและสิ�งแวดลอ้ม	

ส่ดที่้ายน่�	ขอขอบค่ณ์ในความเส่ยสละ	อ่ติสาห่ะของผู่้บริห่ารและพน้กงานการไฟฟ้าส่วนภูมูิภูาค	และขอบค่ณ์

ในความร่วมม่อสน้บสน่นการดำเนินงานของผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยที่่กกล่่ม	 ที่่�ส่งผ่ลให่้การไฟฟ้าส่วนภููมิภูาค 

ก้าวผ่่านสถานการณ์์ที่้าที่ายได้อย่างม้�นคง	พร้อมเปี็นพล้งแข็งแกร่งของปีระเที่ศติ่อไปี	

(นายอรรษิษิิฐ์์ สััมพัันธรัตน์)

ปีระธิานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมูิภูาค

รายงานประจำำาปี 2564   การไฟฟ้าส่่วนภููมิิภูาค
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงนิ 

                                                                                                                                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายไดร้วม 509,487 490,110 519,819 

คา่ใชจ้า่ยรวม 495,466 480,165 506,502 

ก าไรสทุธิ 14,021 9,945 13,317 

สินทรพัยร์วม 484,478 455,639 426,960 

หนีส้ินรวม 299,242 282,248 256,007 

สว่นของทนุ 185,236 173,391 170,953 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่) 1.46 1.31 1.40 

อตัราสว่นสินทรพัยค์ล่องตวั (เทา่) 1.43 1.28 1.36 

อตัราสว่นหนีเ้งินกูต้อ่สว่นทนุ (เทา่) 0.70 0.63 0.45 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 2.98 2.26 3.17 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (เทา่) 1.84 2.98 2.38 
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โครงสร้างการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
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คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ปี 2564 (ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2564) 

*  
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คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ปี 2564 (ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2564) 

 
หมายเหต ุ: นายศภุชยั เอกอุ่น ผูว้า่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 17 สิงหาคม 2564
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ทศิทางการด าเนินงาน 

แผนยุทธศาสตรรั์ฐวิสาหกิจภาพรวม 

เป็นการนอ้มน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคญัของกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด ์4.0 แผนดิจิทลั

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน มาใชเ้ป็นกรอบ

แนวคดิในการพฒันายทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตรส์าขาพลังงาน 

สรา้งความมั่นคงทางดา้นพลงังานของประเทศ พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้รอบคลมุผูใ้ชบ้ริการ และรองรบั

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุใหเ้กิดการแข่งขนัและมีโครงสรา้งราคาท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

กฟภ. เป็นองคก์รชัน้น าท่ีทนัสมยัในระดบัภูมิภาค มุ่งมั่นใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ืองอย่าง

ครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือถือไดเ้พ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั่งยืน 

ภารกิจ (Mission) 

จดัหา ใหบ้รกิารพลงังานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิด

ความพึงพอใจทั้งดา้นคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ค่านิยม (Core Value) 

ทนัโลก บรกิารดี มีคณุธรรม 
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วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน  

ทศิทางและต าแหน่งยุทธศาสตร ์(Strategic Positioning) 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Objective: SO) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Objective) 

เป้าประสงค ์

(Goal) 

1. ยกระดบัการบรหิารจดัการระดบั

สากล เพ่ือสรา้งความยั่งยืน 

1. สรา้งองคก์รสูค่วามยั่งยืน และยกระดบัการบรหิารจดัการสู่

มาตรฐานสากล 

2. ยกระดบัทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี 

และภาวการณแ์ขง่ขนั 

3. การใชด้จิิทลัและนวตักรรมสูก่ารปรบัปรุงกระบวนการท างาน 

4. การสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลท่ีดี และบรหิารจดัการดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ระบบจ าหนา่ยท่ีมีประสิทธิภาพและ

สรา้งความน่าเช่ือถือตอ่ลกูคา้ และทกุ

กลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย  

1. คณุภาพระบบจ าหนา่ยระดบัชัน้น าของภมูิภาค 

2. ความส าเรจ็ในการบรหิารระบบไฟฟ้าแรงต ่า 

3. ความพงึพอใจของลกูคา้และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

3. เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้น Digital 

Utility และมุง่สูก่ารเป็นผูน้  าระบบไฟฟ้า

ในอนาคตระดบัภมูิภาค 

1. ความส าเรจ็ของโครงการ Smart Grid 

2. ความส าเรจ็ของโครงการน ารอ่ง-การรองรบัการเปิดไฟฟ้าเสรี 
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วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Objective) 

เป้าประสงค ์

(Goal) 

4. ยกระดบัผลประกอบการและทิศทาง

ของ PEA Portfolio  

1. ความมั่นคงทางการเงิน 

2. การด าเนินงานตาม Portfolio Selection ของบรษิัทในเครือ 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : สรา้ง กฟภ. ใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยืน  

โดยมุ่งเนน้ในการวิเคราะหแ์ละก าหนดปัจจยัขบัเคล่ือน เพ่ือมุง่สูค่วามยั่งยืนภายในองคก์ร รวมทัง้การส่ือสาร

และการน าปัจจยัขบัเคล่ือนดงักล่าว มาก าหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองคก์ร โดยมีเปา้หมายท่ีส าคญั คือ 

การบรรลเุปา้หมายใน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสงัคม (Social) และมิติสิ่งแวดลอ้ม (Environment) 

มุ่งเนน้การพฒันา กฟภ. เขา้สู่องคก์รท่ีมีการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยน าแนวทางท่ี ดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนว

ปฏิบตัิในการด าเนินงาน ทัง้มาตรฐาน ISO 26000 UN SDGs และ DJSI รวมถึงเกณฑก์ารก ากับดแูลของส านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั ในการสง่เสรมิกิจกรรมการมีสว่นรว่มรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม นอกจากนีย้ังสนับสนุนการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลักดนัและส่งเสริมใหมี้การ

ประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน (Driving Position) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการใชป้ริมาณไฟฟ้าสูง ตามการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ และการลงทุนของ

อตุสาหกรรมท่ีเพิ่มสงูขึน้ เป็นการมุ่งเนน้การใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถหลกัขององคก์ร (Core Competency) ใน

การพฒันา/รว่มมือกันในการศกึษาเทคโนโลยีการประหยดัพลงังาน และใหค้  าแนะน าในการประหยดัพลงังาน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือการพฒันา และตระหนกัถึงการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งยั่งยืน และยกระดบัการพฒันาดา้นการอนรุกัษ์

พลงังานในประเทศไทย รวมถึงการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่ กฟภ. ดว้ย 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : ยกระดบัการบรหิารทนุมนษุย ์

มุง่เนน้ในการบริหารทนุมนษุยใ์นลกัษณะเชิงกลยทุธม์ากขึน้ (Strategic HRM) ซึ่งจะพฒันาระบบการบรหิาร

คนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมาย โดยใหค้วามส าคญัในการพฒันาระบบการจดัการ

และบริหารอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางในอนาคตทัง้การแข่งขนั กระบวนการท่ีมีการน า Digital เขา้มาใชง้าน 

และการเปล่ียนแปลงของโครงการกิจการไฟฟ้าท่ีจะเขา้สู่กิจการไฟฟ้าเสรี เพ่ือท่ีจะวิเคราะหโ์ครงสรา้งและบริหาร

อตัราก าลงัท่ีจ  าเป็นในแตล่ะต าแหนง่งาน และเตรียมความพรอ้มระบบเทคโนโลยีดจิิทลัท่ีจะสนบัสนนุตอ่การยกระดบั

การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์รวมทั้งให้ความส าคัญในการรองรบักับทิศทาง/ต าแหน่งขององคก์รในการเป็น 
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Digital Utility โดยมุ่งเนน้ในการสรา้งนวตักรรม และเพิ่มขีดความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานองคก์รในการ

ปรบัเปล่ียนต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง และ Disruptive Technology รวมทัง้รองรบัการด าเนินงานของธุรกิจ 

และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ท่ีมี

ความมั่นคงปลอดภยั เพ่ือการขบัเคล่ือนองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) 

มุ่งเนน้ในการพฒันาขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั  (Digital Technology) ในการเสริมสรา้งความ

เข้มแข็งในการด าเนินงานและการให้บริการลูกคา้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย Digital Utility และสรา้งมูลค่าเพิ่มดว้ย

นวตักรรม ซึ่งเป็นต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์อง กฟภ. ในปี 2568 รวมทัง้มุ่งเนน้การสรา้งความมั่นคงปลอดภัย และ

ความเช่ือมั่นในการด าเนินงานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลใหก้ับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน โดยจะครอบคลุมเรื่อง

มาตรฐาน (Standard) การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy) การรกัษาความมั่นคงปลอดภยั 

(Cyber Security) ซึ่งจะมุ่งเนน้การสรา้งความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่น

ในการส่ือสาร และการท าธุรกรรมตา่ง ๆ ทางออนไลน ์

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : การพฒันาระบบจดัการนวตักรรมองคก์ร (Corporate Innovation System:CIS) 

มุ่งเนน้ใหเ้กิดการจดัการนวตักรรมองคก์รท่ีเป็นระบบ ผ่านกระบวนการสรา้งระบบตัง้แตก่ารก าหนดทิศทาง/

นโยบายดา้นการจดัการนวตักรรม บทบาทของผูน้  าและบุคลากร/หน่วยงานดา้นนวตักรรม การก าหนดกลยุทธด์า้น

นวตักรรม กระบวนการนวตักรรมทัง้ประเด็นโครงสรา้งและการจดัการกระบวนการนวตักรรม  รวมทัง้การจดัการ/การ

ใชป้ระโยชนจ์ากนวัตกรรม การจดัการความรูเ้พ่ือสรา้งใหเ้กิดนวัตกรรม พฤติกรรมและวฒันธรรมขององคก์รและ

บคุลากร การสง่เสรมิ/สนบัสนนุทรพัยากร และผลลพัธจ์ากการพฒันานวตักรรม    

ยุทธศาสตรท์ี ่5 : พฒันาระบบจ าหนา่ยท่ีไดค้ณุภาพในระดบัชัน้น าของภมูิภาค 

โดยใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มขีดความสามารถระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพฒันา

ระบบไฟฟ้าและก่อสรา้งสถานีไฟฟ้า เพ่ือใหส้ามารถจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างเพียงพอ มีความมั่นคง เช่ือถือได ้สามารถ

รองรบัความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ลดปัญหาการปฏิบตัิการและบ ารุงรกัษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย 

รวมถึงมีมาตรฐานดา้นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัภูมิภาค ตลอดจนมุ่งเนน้การพฒันาคณุภาพ

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่ารองรบัการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผ่านการติดตามและแกไ้ขปัญหาไฟดบั
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ระบบจ าหน่ายแรงต ่า โดยการก าหนดแนวทางในการแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้งและจ่ายไฟกลบัคืนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 : ยกระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัของลกูคา้และกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

ใหค้วามส าคญัในการสรา้งสายสัมพันธท่ี์ดีกับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายเพ่ือเป็นรากฐานให้องคก์รมีการ

เตบิโตอยา่งยั่งยืน โดยเนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้ภายในและภายนอกขององคก์ร เพ่ือ

ยกระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัของกลุม่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีส าคญัของ กฟภ. ตลอดจนการรกัษาฐานลกูคา้

รายส าคญั (Key Account) โดยพัฒนาระบบการบริหารความสมัพันธก์ับลูกคา้ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือสนับสนุน

การบริการลกูคา้แต่ละกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้ตามเปา้หมายของ กฟภ. 

รวมทัง้ก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพ่ือตอ่ยอดและขยายธุรกิจและสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัองคก์ร 

ยุทธศาสตรท์ี ่7 : ยกระดบั Grid Modernization Roadmap & Implementation  

โดยพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ส่ือสารมาบริหารจดัการ ควบคุมการผลิต การส่ง และการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรบัการเช่ือมต่อระบบ

ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกท่ีสะอาดและกระจายอยู่ทั่ วไป (Distributed Energy Resource: DER) รวมทั้ง 

ใหบ้รกิารกบัผูเ้ช่ือมตอ่กบัโครงข่ายผา่นมิเตอรอ์จัฉรยิะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภยั เช่ือถือได ้และ

มีคณุภาพไฟฟ้าไดม้าตรฐานสากล  โดย กฟภ. ไดก้ าหนดแผนท่ีน าทาง (PEA Smart Grid Roadmap) ซึ่งสอดคลอ้งกบั

แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงขา่ยสมารท์กรดิของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 ของกระทรวงพลงังาน ครอบคลมุถึง

การจดัท าแผนงานในการรองรบัท่ีชดัเจน และเตรียมความพรอ้มดา้นทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางกิจกรรมการ

ลงทนุในแตล่ะชว่งโดย Pilot Projects ท่ีใหค้วามส าคญัในชว่งระยะสัน้ ปี 2560-2564 

ยุทธศาสตรท์ี ่8 : สง่เสรมิบทบาท กฟภ. ในการผลกัดนับทบาทเพ่ือรองรบันโยบายการเปิดไฟฟ้าเสรี 

เน่ืองจากรูปแบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเริ่มเปล่ียนแปลงไป ท าใหปั้จจบุนัมีผูบ้รโิภคบางกลุ่มท่ีเป็นทัง้

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูผ้ลิตไฟฟ้า (Prosumer) และเกิดการซือ้ขายไฟฟ้ากันเองระหว่างประชาชนกับประชาชน (Peer to Peer 

หรือ P2P) มากขึน้ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงไดมี้ไดมี้โครงการน าร่องการเปิดใหมี้การซือ้ขาย

ไฟฟ้าเสรีในพืน้ท่ี EEC ดงันัน้ กฟภ. จึงตอ้งมองภาพในอนาคต ถึงบทบาทของ กฟภ. ในการรองรบัการเปิดซือ้ขาย  

ไฟฟ้าเสรีในระดบัประเทศ โดยในบทบาทของศูนยค์วบคุมระบบจ าหน่าย (Distribution System Operator: DSO) 

กฟภ. สามารถใชค้วามไดเ้ปรียบทัง้ในระบบจ าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสูงในระบบ
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จ าหน่าย เป็นจุดแข็งในการด าเนินการ DSO และในส่วนของ Trader และ Retail กฟภ. สามารถใชค้วามไดเ้ปรียบ

ของการมีฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือจะก าหนดบทบาทของ Load Aggregator หลัก โดยบทบาท  ดังกล่าวต้องมี 

ความโดดเดน่และเตรียมความพรอ้มท่ีจะขยายผล หากโครงการน ารอ่ง EEC แลว้เสรจ็ เพ่ือจะเตรียมขยายไปยงัพืน้ท่ี

อ่ืนทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่9 : การก าหนดทิศทางเชิงยทุธศาสตร ์ระหวา่ง กฟภ. และบรษิัทในเครือ 

โดยให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายในการลงทุน และการออกแบบ Potential Portfolio Strategies  

ในการบริหารภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทัง้ผ่านกลไกการด าเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือ

สรา้งมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร (Creating Shareholder Value) รวมทั้งเกิดการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่ งยืน โดย

สามารถตอบสนองตอ่โครงสรา้งระบบไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้(Maximizing Sustainable Development) 

ยุทธศาสตรท์ี ่10 : การด าเนินงานตามแผนส าหรบัธุรกิจเก่ียวเน่ือง และการบรหิาร Product Portfolio   

มุง่เนน้ในการลงทนุ และด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองตามกลุม่ผลิตภณัฑแ์ละบริการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและ

บริษัทในเครือ (PEA’s Business Portfolio) ท่ีก าหนดไว ้การพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือจดัท าโครงสรา้งระบบบญัชี 

และรว่มกับสายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนด วิเคราะหแ์ละระบุกิจกรรมของระบบงาน และกระบวนการหลกั (Key 

Work Processes) และก าหนด Resource Driver และ Activity Driver เพ่ือวิเคราะหถ์ึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม

และตน้ทนุ และน าไปสูก่ารออกแบบกระบวนการใหม ่(Redesign Processes) ท่ีมีความเหมาะสม คล่องตวั ตลอดจน

มุ่งเนน้การสรา้งมูลค่าเพิ่มจากฐานขอ้มูลผูใ้ช้ โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีพรอ้มจะประมวลผลได ้

โดยเทคโนโลยีหรือชดุค าสั่งและแบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดผ้า่นการวิเคราะหแ์ลว้มาใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

ยุทธศาสตรท์ี ่11 : การปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความคล่องตวั และสามารถแขง่ขนัได ้ 

โดยมุ่งเนน้ทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เพ่ือใหเ้อือ้ตอ่การด าเนินงานในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองของ

องค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและ

ตา่งประเทศ โดยปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงาน กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และการปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพและ

โปรง่ใส  ทัง้นี ้ในอนาคตหาก กฟภ. มีการจดัตัง้บริษัทในเครือ/การรว่มลงทนุ กลยทุธด์งักล่าว จะรองรบัในการจดัตัง้/

ร่วมทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีนโยบาย และหลักเกณฑใ์นการก ากับดูแลระหว่าง กฟภ. และ

บรษิัทในเครือท่ีดีและเหมาะสม 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ประวัตคิวามเป็นมา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตั้งขึน้เป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เม่ือวันท่ี  

6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวัน ท่ี  16 มีนาคม 2497 มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึน้เป็นผูค้วบคุมการบริหาร อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ

รฐับาล โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจก ากับโดยทั่วไป องคก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทุนประเดิม

ตามกฎหมาย จ านวน 5 ลา้นบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดแูล จ านวน 117 แห่ง จากนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร้บั

การสถาปนาตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศกัราช 2503  ณ วนัท่ี 28 กันยายน 2503 โดยรบัช่วง

ภารกิจตอ่จาก องคก์ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มาด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

วัตถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 

พระราชบญัญตัิการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ.2503 มาตรา 6 ไดก้ าหนดวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินงานของการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ดงันี ้

• ผลิต จดัใหไ้ดม้า จดัสง่ และจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า 

• ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง หรือท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การไฟฟ้า  

สว่นภมูิภาค 

ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

• ธุรกิจหลกัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ธุรกิจจดัหา และใหบ้ริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใชไ้ฟฟ้าใน

เขตพืน้ท่ีส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ พืน้ท่ี 74 จังหวัดของประเทศไทย ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

และสมทุรปราการ 

• ธุรกิจเก่ียวเน่ือง คือ ธุรกิจเก่ียวเน่ืองในการใหบ้รกิารพลงังานไฟฟ้า ทัง้ในเชิงธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจเสริม 

และธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถเป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบั หรือ ธุรกิจท่ีไม่ไดถ้กูก ากบั เพ่ือสรา้งการ

เติบโตของธุรกิจ และเพิ่มระดบัผลตอบแทนจากการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมของการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ประกอบดว้ย 
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o ธุรกิจเสริม  คือ ธุรกิจท่ีใหบ้ริการเพ่ือสนับสนุนลูกคา้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หรือสนับสนุนการด าเนินงานให้บริการพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการต่อยอดทางธุรกิจจากการ

พัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากร ความเช่ียวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของการไฟฟ้า  

สว่นภมูิภาค ซึ่งประกอบดว้ย 

▪ กลุม่บรกิารดา้นก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหบ้ริการเก่ียวกบัการก่อสรา้งและติดตัง้ระบบไฟฟ้า 

เพ่ือใหง้านบริการในลักษณะครบวงจรมากยิ่งขึน้  เป็นกระบวนการท่ีมีส่วนในการสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้

โดยตรง  แบ่งประเภทการใหบ้ริการเป็น 3 ดา้น ดงันี ้บริการก่อสรา้งใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า บริการติดตัง้อุปกรณส่ื์อสาร และ

บรกิารเช่ือมตอ่ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 

▪ กลุม่บรกิารซอ่มแซมและซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหบ้ริการเก่ียวกับการซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงระบบ

ไฟฟ้า โดยแบง่ประเภทการใหบ้ริการเป็น 6 ดา้น ดงันี ้บรกิารงานดา้นฮอทไลนแ์ละเช่ือมสายแรงสงู  บริการตรวจสอบ

และบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง  บรกิารติดตัง้ รือ้ถอน ซ่อมแซมหมอ้แปลง บริการติดตัง้ ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า 

บรกิารบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร และบรกิารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเคเบลิใตด้นิ 

▪   กลุม่บรกิารความเช่ียวชาญ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดน้  าความรู ้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่ องใช ้และ

อปุกรณท่ี์ทนัสมยั ประกอบกบับคุลากรผูเ้ช่ียวชาญช านาญและมีประสบการณข์องการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมาใหบ้รกิาร 

โดยแบง่ประเภทการใหบ้รกิารเป็น 4 ดา้น ดงันี ้ บริการทดสอบอปุกรณไ์ฟฟ้า    บรกิารวิศวกรรม บรกิารฝึกอบรม และ

บรกิารทดสอบผลิตภณัฑค์อนกรีต 

▪ กลุม่บรกิารขายและใหเ้ชา่อปุกรณไ์ฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้หบ้ริการขายและใหเ้ช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยแบ่ง

ประเภทการใหบ้ริการเป็น 9 ดา้น ดงันี ้บริการใหเ้ช่าหมอ้แปลง บริการติดตัง้ รือ้ถอน ซ่อมแซมหมอ้แปลง บริการเช่า

ชุดเครื่องยนตก์ าเนิดไฟฟ้า บริการขายหม้อแปลง บริการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ บริการขายมิเตอร ์ บริการขาย 

คาปาซิเตอร ์บรกิารขายเสา  และบรกิารจ าหนา่ยผลิตภณัฑ ์
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▪ กลุม่บรกิารจดัการพลงังาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้หบ้ริการดา้นจดัการพลังงานแก่บุคคลภายนอก 

เช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในหน่วยงานภาครฐั  ค่าบริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคา (Solar Rooftop) ส าหรบับา้นอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

▪ กลุม่ธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัย ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดมี้การบรหิารจดัการสินทรพัยอ์ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์ร โดยแบง่ประเภทการใหบ้ริการเป็น 4 ดา้น ดงันี ้บริการใหใ้ชเ้สาไฟฟ้า  บริการใหใ้ชบ้ริการ

เสน้ใยแกว้ น าแสง  บรกิารใหเ้ชา่หรือใชส้ินทรพัยอ่ื์นๆ  และบรกิารใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

o ธุรกิจใหม่  คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้า ธุรกิจต่อยอดจาก
การใช้ประโยชนจ์ากสินทรพัย ์หรือความรูค้วามสามารถท่ีมีในการขยายการเติบโต (Adjacent Business) หรือ 

ธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต (New S-Curve) ทั้งในและต่างประเทศ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พัฒนาขึน้เอง หรือร่วมกับพันธมิตรภาครฐัหรือภาคเอกชนพัฒนาขึน้ เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงของโครงสรา้ง

อตุสาหกรรมไฟฟ้า และเพิ่มมูลค่าของ Portfolio ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจดา้นยาน

ยนต์ไฟฟ้า (EV Network Operator, EV Data Roaming), ธุรกิจซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่าน Energy Trading 

Platform, ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ Demand Response, ธุรกิจ Energy Storage, ธุรกิจด้าน Digital (Data Analytic) 

เป็นตน้ 

 

• บรษิัทในเครือ 

ปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีบริษัทในเครือ  ท่ีถือหุน้  100%  คือ   บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม  อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) โดยมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2552 ใหจ้ดัตัง้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  เพ่ือด าเนินธุรกิจลงทนุดา้นพลงังานไฟฟ้าและการจดัฝึกอบรมดา้นระบบไฟฟ้าแก่ภาครฐัและ

ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

บริษัท พี อีเอ เอ็นคอมฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเม่ือวัน ท่ี 14 ตุลาคม 2552 โดยมีสถาน

ประกอบการตัง้อยู่เลขท่ี 200 อาคาร LED ชัน้ 4 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมด และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีทนุจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัท่ีออกและเรียก

ช าระเตม็มลูคา่แลว้ จ  านวน 329,528,375 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นเงินจ านวน 3,295,283,750 บาท 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 

“องคก์รท่ีมีการบรหิารจดัการดา้นพลงังาน และนวตักรรมท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัภมูิภาค” 

ภารกิจ (Mission) 

1. ลงทนุและพฒันาธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและการอนรุกัษพ์ลงังานในประเทศแบบครบวงจร 
2. เป็นกลไกของภาครฐัในการส่งเสริมลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง (Market Reference)  

ดา้นพลงังานทดแทนและการอนรุกัษพ์ลงังานของรฐั 

3. ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในภมูิภาค 

 

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

• การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 100 ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ทนุประเดมิ 87 87 87 

ทนุรบัจากงบประมาณ 4,803 4,803 4,803 

 

พืน้ทีค่วามรับผิดชอบและส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• พืน้ท่ีความรบัผิดชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพืน้ท่ีรบัผิดชอบจ าหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวดั ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมทุรปราการ (อยู่ในพืน้ท่ีรบัผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นรอ้ยละ 99 ของพืน้ท่ีประเทศไทย 

หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า 21,257,532 ราย 

• ส านกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคส านกังานใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหนา้ท่ี ก าหนดนโยบาย

และแผนงาน ใหค้  าแนะน า ตลอดจนจดัหาวสัดอุปุกรณต์า่ง ๆ ใหห้นว่ยงานในสว่นภมูิภาค  
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• ส านกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แยกตามประเภท 

ประเภท 

ปี 2564 

การไฟฟ้า 

ชั้น 1-3 

(แห่ง) 

การไฟฟ้า

สาขา 

(แห่ง) 

การไฟฟ้า 

สาขายอ่ย 

(แห่ง) 

รวม 

(แห่ง) 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม ่ 17 31 44 92 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จงัหวดัพิษณโุลก 12 30 45 87 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบรุี 13 25 31 69 

ภาคเหนือ 42 86 120 248 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

จงัหวดัอดุรธาน ี

16 27 73 116 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

จงัหวดัอบุลราชธาน ี

14 27 76 117 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

จงัหวดันครราชสมีา 

 
 

15 32 39 86 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 85 189 319 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคกลาง )จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

25 19 25 69 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคกลาง )จงัหวดัชลบรุี 22 16 24 62 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคกลาง )จงัหวดันครปฐม 
 

17 17 15 49 

ภาคกลาง 64 52 64 180 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคใต ้)จงัหวดัเพชรบรุ ี 14 15 23 52 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคใต ้)จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

17 26 36 79 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคใต ้)จงัหวดัยะลา 13 21 34 68 

ภาคใต ้ 44 62 93 199 

รวม                  195 285 466 946 

  หมายเหตุ  จ านวนส านกังานไมร่วมส านกังานใหญ่ และส านกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 12 เขต 
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ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 

เลขท่ี 200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ภาคเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

เลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม-่ล าพนู ต.วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ล าพนู ล าปาง เชียงราย 

และพะเยา  

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

เลขท่ี 350/9 หมู ่7 ถนนมิตรภาพ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ พิษณโุลก พิจิตร ตาก ก าแพงเพชร สโุขทยั แพร ่

นา่น และอตุรดติถ ์  

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 

เลขท่ี 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรุี 15000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ลพบรุี สิงหบ์รุี เพชรบรูณ ์นครสวรรค ์อทุยัธานี 

และชยันาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 

เลขท่ี 123 หมู ่5 บา้นหนองหวัหม ูต าบลนาดี อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  41000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อดุรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร 

นครพนม หนองบวัล าภ ูและบงึกาฬ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 

เลขท่ี 195 หมู ่7 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 34000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 8 จงัหวดั คือ อบุลราชธานี ยโสธร รอ้ยเอ็ด กาฬสินธุ ์

มหาสารคาม ศรีสะเกษ มกุดาหาร และอ านาจเจรญิ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

เลขท่ี 3 หมู ่2 ถนนมิตรภาพ ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา ชยัภมูิ บรุีรมัย ์และสรุนิทร ์ 
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ภาคกลาง 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เลขท่ี 46 หมู ่6 ถนนสายเอเชีย ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

13000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 7 จงัหวดั คือ พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง ปทมุธานี สระบรุี 

นครนายก ปราจีนบรุี และสระแกว้ 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 

เลขท่ี 47/1 หมู ่3 ต  าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรุี 20000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 5 จงัหวดั คือ ชลบรุี ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบรุี  

และตราด 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

เลขท่ี 9/1 หมู ่1 ต  าบลไทยาวาส อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 4 จงัหวดั คือ นครปฐม สมทุรสาคร สพุรรณบรุี  

กาญจนบรุี และราชบรุี (เฉพาะอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุี) 

ภาคใต ้

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 

เลขท่ี 86 หมู ่5  ถนนเพชรบรุี-หาดเจา้ส าราญ ต าบลโพไรห่วาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี 76000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ เพชรบรุี ประจวบคีรีขนัธ ์ราชบรุี สมทุรสงคราม 

ชมุพร และระนอง 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขท่ี 167 ถนนสายเอเชีย ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ นครศรีธรรมราช ตรงั กระบี่ สรุาษฎรธ์านี ภเูก็ต 

และพงังา 

•  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 

เลขท่ี 59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ต าบลเขาตมู อ าเภอยะรงั จงัหวดัปัตตานี  94160 

ควบคมุดแูลการไฟฟ้าในความรบัผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตลู และ

พทัลงุ 
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ภาพรวมการด าเนินงาน 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อองคก์ร 

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีส  าคญัของโลก (Mega Trends) ท่ีจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า ตัง้แต่

ระดบัโลก ระดบัภมูิภาค และภายในประเทศ มีดงันี ้

1. Rapid Technology Development การพฒันาเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด เช่น Automation IoT AI 

และ Blockchain เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กิดการปรบัปรุงกระบวนการขององคก์ร ทัง้กระบวนการผลิต และกระบวนการ

บริหารจัดการการใชป้ระโยชนจ์าก Digital เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และพิจารณาถึงอัตราก าลังท่ี

เหมาะสม และการใชป้ระโชนจ์ากฐานขอ้มลูลกูคา้ท่ีมีหลายกลุ่ม เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการและเป็นฐานขอ้มูล

เพ่ือตอ่ยอดผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีเหมาะสม 

2. Demography การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรโลก โดยคาดการณว์่าปริมาณประชากรโลกจะ

เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง (Demographic Shift)  น าไปสู่การเพิ่มขึน้ของสังคมเมือง (Urbanization) ส่งผลต่อการ

เติบโตของเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนสรา้งความกดดนัใหก้บัภาครฐัในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหท้นัตอ่การ

ขยายตวัของ Urbanization และความตอ้งการของประชาชนในสงัคมเมือง รวมถึงการสรา้งโอกาสทางธุรกิจจากการ

ใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มูลประชากรในสงัคมเมือง และการด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานอ่ืนในการสรา้ง Smart City 

เป็นตน้ 

3. Environmental Pressures การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ท่ีมีความรุนแรง 

มากขึน้จากภาคอตุสาหกรรมการผลิตพลงังาน ภาคขนส่ง และภาคเกษตรกรรม สรา้งความทา้ทายกับอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้การลดปริมาณคารบ์อนในกระบวนการผลิต และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานสะอาด 

รวมถึงการบรหิารจดัการความเสถียรของระบบไฟฟ้าจากการเช่ือมตอ่กบัแหล่งผลิตท่ีเป็นพลงังานทดแทน นอกจากนี ้

การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรโลกและการเติบโตของสังคมเมือง ท า ให้เกิดการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาต ิ

รวมทั้งส่งผลให้เกิดความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ซึ่งจ  าเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการโครงข่ายระบบ

จ าหนา่ยไฟฟ้าใหเ้ป็น Smart Grid เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังานไดก้ าหนดแผนปฏิรูป ดา้นท่ี 2 ไฟฟ้า ประเด็นท่ี 5 เรื่อง การปฏิรูป

โครงสรา้งการบริหารกิจการไฟฟ้าและส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือการแข่งขัน  โดยให้ส  านักงาน นโยบายและแผน

พลงังาน (สนพ.) ด  าเนินการศกึษาและใหมี้การซือ้ขายไฟฟ้าท่ีมีการแข่งขนั สนพ. ไดจ้า้งมลูนิธิเพ่ือสถาบนัปิโตรเลียม

ศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ” ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการน าเสนอ 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ประกอบกับคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ไดมี้การ

ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑแ์ละแนวทางการจัดท าขอ้ก าหนดการเปิดใชร้ะบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลท่ีสาม 

(Third Party Access)  

จากนโยบายภาครฐัและการด าเนินการของหน่วยงานก ากบัในขา้งตน้ ถือเป็นสญัญาณท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ

เปิดเสรีกิจการไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั่ วโลก ประเด็นท้าทายท่ี กฟภ. จะต้องเร่งด าเนินการพัฒนา 

ปรบัปรุง และเตรียมความพรอ้ม ประกอบดว้ย  

1. การเตรียมความพรอ้มดา้นระบบไฟฟ้าและระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรบักฎระเบียบและกติกาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการแขง่ขนัและการใชง้านจากบคุคลท่ีสามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ปรบัปรุงกฎระเบียบตา่ง ๆ โครงสรา้งองคก์ร และการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรมนษุยใ์นการสนบัสนุน

และดึงดดูบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีความทุ่มเทมาร่วมพฒันา กฟภ. ใหมี้ขีดความสามารถพรอ้มรองรบัการ

เปิดกิจการไฟฟ้าเสรีในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการโครงข่ายระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้า  โดยสรา้งความก้าวหนา้และ

ความมั่นคงในอาชีพใหก้บับคุลากรดงักลา่ว 
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ผลการด าเนินงานขององคก์ร 

ผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ในปี 2564  

รายงานวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นสู่การเป็นองคก์รดิจิทัล (Digital Utilities) เพ่ือยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน  

ความมั่นคง เช่ือถือได ้ระบบไฟฟ้าท่ีมีลูกคา้เป็นศนูยก์ลาง  เนน้ใหค้วามส าคญัในการสรา้งและบริหารความสมัพนัธ์

กบัลกูคา้ เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของลกูคา้ รวมถึงการใหบ้ริการดา้นพลงังานไฟฟ้าอย่างครบวงจรบน Digital 

Platform โดยการน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาใชง้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดมิ และพฒันาธุรกิจใหม ่

อตุสาหกรรมไฟฟ้าทั่วโลกอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านทัง้ดา้นโครงสรา้ง และการด าเนินธุรกิจ  มีผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรายใหม่เกิดขึน้อย่างมากมาย มีการเปิดเสรีการแข่งขนัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความคาดหวงัท่ีสงูขึน้ของ

ลกูคา้ ทัง้ดา้นเสถียรภาพโครงขา่ยไฟฟ้า และบรกิารตา่ง ๆ ทัง้นีเ้น่ืองจาก Disruptive Technology เกิดขึน้ โดยมีภาพ

สะทอ้นจากการเปล่ียนแปลง 3 ดา้นหลกั ดงันี ้

1. Electrification : การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชพ้ลงังานในภาคขนส่ง การผลิตความรอ้นจะเปล่ียนจาก

การใชเ้ชือ้เพลิงฟอสซิลเป็นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เชน่ ยานยนตไ์ฟฟ้า การใช ้Heat Pump 

2. Decentralization : ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศนูยเ์พิ่มมากขึน้ เช่น Distributed Generation, Micro 

Grid, Prosumer 

3. Digitalization : มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในระบบไฟฟ้ามากขึน้ เช่น Real Time Communication 

and Operation System, Smart Meter, Smart Sensor และ Automation System 

ส าหรบัประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็เป็นองคก์รหนึ่งท่ีไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

เช่นกนั จึงก่อใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือนต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในดา้นต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการเพิ่มคณุภาพ และความ

เช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า การเพิ่มของพลงังานทดแทนท่ีต่อเช่ือมกับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเกิดขึน้

ของโรงไฟฟ้าชุมชุน (Community Power Plant) เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ วิวฒันาการของเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้า (EV) ความตอ้งการสถานีอดัประจไุฟฟ้า (Charging Station) 

และแหลง่กกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) รวมถึงโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีจะเปล่ียนไปจากผูซื้อ้ไฟฟ้ามาเป็น 
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Prosumer (ทัง้ผูซื้อ้ และผูข้ายไฟฟ้า) การซือ้ขายพลงังานไฟฟ้า (Energy Trading) ระหว่างลูกคา้ดว้ยกันเอง (Peer 

to Peer Commerce) นอกจากนีเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) Machine Learning รวมถึง

การใชร้ะบบรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู Big Data, Data Analytics จะมีสว่นในการพฒันาการใหบ้รกิารในดา้นตา่ง ๆ 

ท าใหรู้ปแบบการใหบ้ริการ และการด าเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้การขับเคล่ือนองคก์รไปสู่ Digital Utility จึง

เป็นสิ่งจ  าเป็น  

จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นโอกาส และความทา้ทายต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการปรบัเปล่ียนพัฒนา

องคก์ร ปรบัปรุงการบริหารจัดการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน้ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ และบริการใหม่ เพ่ือให้

องคก์รสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความตอ้งการและความ

คาดหวงัของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิอยา่งสิน้เชิง 

ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ืองทั้งในปัจจุบันและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท า

แผนงานใหส้อดคลอ้งกบัคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากขึน้ และการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมไฟฟ้าซึ่ง

มีการบรหิารจดัการและพฒันาการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้

1. การบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ. 2)  มีวตัถปุระสงคพ์ฒันาระบบ

ไฟฟ้าและก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ ให้เป็นสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation System) ตาม IEC 

61850 เพ่ือใหส้ามารถจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างเพียงพอ มีความมั่นคงเช่ือถือไดส้ามารถรองรบัความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ 

ลดปัญหาการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย พรอ้มติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงขึน้  เพ่ือปรบัปรุงและเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในพื ้นท่ีธุรกิจ 

อตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรม และพืน้ท่ีส  าคญั ใหมี้ขีดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าท่ีสงูขึน้ 

1.2  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก่อสรา้งและปรบัปรุง

ระบบไฟฟ้าพรอ้มทัง้ติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติมในพืน้ท่ีโครงการเพ่ือเพิ่มความมั่นคงและเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า  ลด

ปัญหาและอุปสรรคดา้นปฏิบตัิการบ ารุงรกัษาและความปลอดภัย รองรบัการใชง้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพ่ือ

รองรบัการเป็น Smart City 

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) มีวตัถุประสงค์

เพ่ือขยายการบริการกระแสไฟฟ้าใหพื้น้ท่ีท ากินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็นการสนบัสนุน

การประกอบอาชีพของเกษตรกร และพฒันาความเขม้แข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก 
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1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  ระยะที่ 2 (คฟม.2) มีวตัถปุระสงค์

ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหค้รวัเรือนรายใหมไ่ดมี้ไฟฟ้าใชอ้ย่างทั่วถึงตามนโยบายของรฐับาล 

2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยดีจิิทัล 

2.1 ด้านการยกระดับระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid) 

• โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือขยายผลติดตัง้ระบบมิเตอร์

อจัฉริยะผูใ้ชไ้ฟรายย่อย และระบบบริหารจดัการพลงังาน ติดตัง้ระบบมิเตอรอ์จัฉริยะผูใ้ชไ้ฟรายย่อยพืน้ท่ีเมืองใหญ่ 

รวมถึงรองรบัผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distributed Generation) และผูใ้ชไ้ฟท่ีมีรถยนต ์EV พัฒนาระบบบริหารจัด

การพลังงานสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด โดยจัดท าโครงการตอบสนองดา้นโหลด (Demand Response -Semi 

Auto) ไม่น้อยกว่า 250 MW ตามนโยบายรัฐ ติดตัง้ระบบบริหารจัดการและเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) และการ

วิเคราะหใ์นเชิงลกึ (Data Analytic) 

• โครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต 

ระยะที่ 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายผลและพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) รองรบัการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคและการเพิ่มขึน้ของแหล่งพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมใหมี้

ความทนัสมยัรองรบัเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านใหดี้

ขึน้เพ่ือรองรบัการพฒันาประเทศและการประยกุตใ์ชง้านตา่ง ๆ และเพิ่มโอกาสในการพฒันาตอ่ยอดดา้นตา่ง ๆ ตอ่ไป 

ปรบัปรุงและพฒันาระบบศนูยค์วบคมุสั่งการ (SCADA/EMS/DMS) รองรบัตลาดไฟฟ้าเสรี Energy Market ขยายผล

ระบบ Virtual Power Plant (VPP) รองรบัตลาดไฟฟ้าเสรี Energy Market ขยายผลโครงการ Asset Management 

เพ่ือน าขอ้มลูของอปุกรณใ์นระบบจ าหนา่ยมาวิเคราะหแ์ละวางแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตได ้

• แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือขยายผล

และพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ในพืน้ท่ีห่างไกล และบรูณาการแหล่งพลงังาน

ในพืน้ท่ีหา่งไกลใหมี้ประสิทธิภาพในการน าพลงังานมาใช ้

• แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS 3) เป็นโครงการท่ีเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ขยายขอบเขตการให้บริการผูใ้ชง้านใหค้รอบคลุมตามจ านวน 

ความตอ้งการของระบบต่าง ๆ ท่ีเพิ่มมากขึน้ มีการจัดเก็บขอ้มูลแบบรวมศูนย ์(Centralized) เพ่ือตอบสนองงาน

วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบรวมผืนได้ทั่ วทั้งประเทศ  และจัดตั้งศูนยส์  ารองข้อมูล (Data Recovery Center: DRC)  
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เพ่ือเพิ่มความมั่นคงและพรอ้มใชง้านใหส้ามารถน าขึน้ใชง้านทดแทนไดเ้ม่ือระบบหลักมีปัญหา และมีการปรบัปรุง

โปรแกรมประยุกตเ์ดิม และพัฒนาโปรแกรมประยุกตใ์หม่ ๆ ส าหรบังานภาคสนาม (Mobile Application) รวมถึง

จดัหาภาพถ่ายทางอากาศท่ีทนัสมยั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหแ์ละปฏิบตัิงานและพฒันาการเช่ือมโยงกบั

ระบบงานตา่ง ๆ เพ่ือบูรณาการขอ้มลูแผนท่ีระบบไฟฟ้าส าหรบัการปฏิบตัิงานภาคสนาม รองรบัผูใ้ชง้านทั่วประเทศ  

และสนบัสนนุการปฏิบตังิานดา้นตา่ง ๆ ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ไดแ้ก่ 

- การวางแผน ออกแบบและก่อสรา้งระบบไฟฟ้า 

- การแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้ง 
- การบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า 

- การวิเคราะหร์ะบบทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 

- การบรกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

ซึ่งแผนงานดา้นภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA GIS) จึงเป็นการ

เพิ่มเสถียรภาพดา้นระบบไฟฟ้า และยกระดบัการใหบ้ริการผูใ้ชไ้ฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการใหบ้ริการ

รูปแบบใหม ่สรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้ อีกทัง้ช่วยลดคา่ใชจ้า่ย และระยะเวลาในการปฏิบตังิานของพนกังาน สง่ผล

ใหต้น้ทนุในการวางแผนพฒันาระบบไฟฟ้าลดลง 

2.2 ด้านการเชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาแพลตฟอรม์ช่องทางการให้บริการอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือแสดง

เจตนารมณค์วามมุง่มั่นในการใหบ้ริการลกูคา้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยค านงึถึงกระบวนการในทกุจดุสมัผสับรกิาร

ของเสน้ทางเดินของลูกคา้ ผ่านการใช ้Customer Journey เป็นเครื่องมือในการท า Customer Experience Design 

เพ่ือสรา้งประสบการณ์ในการใชบ้ริการท่ีตรงกับความตอ้งการบูรณาการช่องทางการใหบ้ริการ  เพ่ือใหลู้กคา้ไดร้บั

ประสบการณก์ารใชบ้ริการแบบต่อเน่ืองในทุกช่องทาง (Omni – Channel) สรา้งความผูกพันท่ีดีอย่างยั่งยืนระหว่าง

ลูกคา้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจสูงขึน้ โดยในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดพ้ัฒนา

ระบบท่ีสนบัสนนุการใหบ้รกิารลกูคา้ เชน่ 

• Application PEA Smart Plus 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าแอปพลิเคชนั "PEA Smart Plus" ออกใชง้านตัง้แตปี่ 2560 เพ่ือให้

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถเขา้ถึงบริการ Online ครบวงจรในรูปแบบ One Touch Service สามารถตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ 

ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ดว้ยตนเอง โดยไดพ้ฒันาฟังกช์นัการใหบ้ริการมาอย่างตอ่เน่ือง ปัจจบุนัฟังกช์นัการ

ใหบ้ริการครอบคลุมงานบริการต่าง ๆ เปรียบเสมือนมาใชบ้ริการท่ีส านกังาน เช่น การช าระคา่ไฟฟ้า การขอใชไ้ฟฟ้า

ใหม่ การขอขยายเขตไฟฟ้า แจง้ไฟฟ้าขดัขอ้ง สมคัร/ดาวนโ์หลดใบเสร็จรบัเงินอิเล็กทรอนิกส์ ขอติดกลบัมิเตอร ์และ

ยงัไดป้รบัปรุงฟีเจอรต์า่ง ๆ ในแอปพลิเคชนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลาย เชน่ การเขา้สู่ระบบ 
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แบบ Fingerprint Face ID หรือผ่านรหสั PIN เป็นตน้ นอกจากนีใ้นปี 2564 ยงัไดพ้ฒันาระบบแสดงผลขอ้มูลการใช้

ไฟฟ้ามิเตอรอ์จัฉริยะ (AMI) รองรบัการดปูริมาณใชไ้ฟฟ้าแบบรายวนัและรายชั่วโมง ปัจจบุนัใหบ้ริการอยู่ในเขตพืน้ท่ี

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุี และยงัไดเ้ช่ือมตอ่ระบบผ่อนช าระคา่ไฟฟ้าไวใ้หบ้ริการผ่านแอปพลิเคชนั เพ่ือตอบสนองตอ่

มาตรการบรรเทาความเดือดรอ้นของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีไดร้บัผลกระทบจาก COVID–19 
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• ศูนยบ์ริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) ระยะที ่4 (ปี 2564-2569) 

โครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) ระยะท่ี 4 เพ่ือเป็น

ศนูยก์ลางขอ้มูลและศนูยบ์ริการข่าวสาร กฟภ. ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 มีการ

ยกระดบัคุณภาพบริการจาก “1129 PEA Call Center” เป็น “1129 PEA Contact Center” โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบ Omni Channel และเป็นระบบอัตโนมัติมากขึน้ ทั้งช่องทาง 

Voice และ Non Voice ได้แก่  โทรศัพท์, โทรสาร , SMS, E-mail, Live Chat, Leave Voice, Social Media และ 

Website PEA ปรบัปรุงระบบตอบรบัอตัโนมตัิใหเ้ป็น Virtual IVR และ Self Service เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมลกูคา้ท่ี

เปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีการเช่ือมโยงการรบัแจง้เหตผุ่าน Application PEA Smart Plus สามารถใหบ้ริการสอบถาม

ขอ้มลู แจง้เหตไุฟฟ้าขดัขอ้ง แจง้ปัญหา แจง้เบาะแส รบัค ารอ้งขอใชไ้ฟ รบัเรื่องขอใชบ้รกิารอ่ืน ๆ ติดตามการรบัเรื่อง

รอ้งเรียน/แนะน า และการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ท่ีสะดวก รวดเรว็ โดยมีการรกัษาคณุภาพมาตรฐานการใหบ้รกิาร (Service 

Level Agreement: SLA) และการประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการให้บริการ

อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เสริมสรา้งภาพลักษณ์และความสัมพันธอ์ันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

• ระบบงานบริการลูกค้าผ่านอินเตอรเ์น็ต (e-Service) รองรับค าร้องขอใช้ไฟฟ้า  

และน า้ประปา 

เน่ืองดว้ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ

ขอ้มลูและการใหบ้รกิารแก่ประชาชนในอนาคต รวมถึงนโยบายของรฐัเองไดมี้ทิศทางท่ีมุง่ไปในเรื่องของการใหบ้ริการ

ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก  โดยเนน้ใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั จึงท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีแนวคิดท่ีตรงกัน จึงได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินงานระหว่าง

หนว่ยงาน เพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานรว่มกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  คลอ่งตวั ซึ่งจะท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่การพฒันา

ระบบเพ่ือรองรบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชน และสนองตอบตอ่นโยบายของรฐัในดา้นการใหบ้ริการ อีกทัง้ขอ้มลูการใช้

บริการต่าง ๆ ของประชาชนจะสามารถน ามาบูรณาการเพ่ือวิเคราะหก์ารใชง้านในเชิงพฤติกรรมได ้ซึ่งขอ้มูลต่าง  ๆ 

เหล่านีจ้ะท าใหร้ฐัสามารถน ามาใชป้ระโยชนต์อ่เน่ืองในการสรา้งบริการหรือการสรา้งประโยชนใ์นดา้นต่าง  ๆ ใหก้ับ

ประชาชนไดดี้ยิ่งขึน้ในอนาคต 
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• การบริหารจัดการความสัมพันธกั์บลูกค้า (Customer Relationship Management: 

CRM) 

เป็นแผนงานสนบัสนนุวฒันธรรมองคก์รใหมี้ลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer Centric) โดย

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและเสริมสรา้งความภักดีของผู้ใช้บริการ  

(Customer Loyalty) โดยมีการเก็บข้อมูลลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และน าข้อมูลลูกคา้มาวิเคราะหเ์พ่ือสนับสนุนแนว

ทางการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ธุรกิจหลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ือง โดยปัจจบุนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างพฒันาแอปพลิเคชนั CRM Mobile Workforce ส าหรบัอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานดแูลลกูคา้ และ

แอปพลิเคชนั PEA Privilege เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้รายส าคญัและลกูคา้รายใหญ่ และพฒันาเว็บไซต์

ส  าหรบับริหารจดัการงาน CRM Mobile Workforce และ PEA Privilege เพ่ือสรา้งความผกูพนัอนัดีใหก้ับลกูคา้กลุ่ม

ดงักล่าว ทัง้นีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนท่ีจะออกแบบและพฒันาระบบ CRM เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสรา้ง

ความสมัพนัธแ์ละสรา้งความผกูพนัใหก้บัลกูคา้ทกุกลุม่ ภายในปี 2566 

• แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และระยะเวลาจ่ายไฟกลับคืน ผ่าน Digital Channel 

กฟภ. มีการก าหนดกลยทุธใ์นการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจ าหน่าย 

โดยปรบัปรุงคุณภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าดบับ่อยและเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี ้  

ยงัมุ่งเนน้การใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า  ดา้นการแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง ดว้ยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง รวดเรว็ ทนัตอ่ความตอ้งการ

ของผู้ใช้ไฟ ถือเป็นสิ่งส าคัญ  ท่ีจะเสริมสรา้งประสบการณ์ท่ีดีให้แก้ผู้ใช้ไฟ โดย ปัจจุบัน กฟภ. มีการพัฒนา

กระบวนการแจง้เหตุกระแสไฟฟ้าขัดขอ้งกรณีดบัไฟ แบบมีแผนงานล่วงหนา้  (Planned Outage) และระยะเวลา

จ่ายไฟกลับคืน ให้กับผู้ใชไ้ฟฟ้าระดับบา้นท่ีอยู่อาศัย ผ่าน Digital Channel ต่าง ๆ เช่น SMS, PEA Line Official, 

1129 PEA Contact Center  และApplication PEA Smart Plus เป็นตน้  ทัง้นีย้งัมีแผนในการปรบัปรุงกระบวนการ

ใหส้ามารถแจง้เหตกุระแสไฟฟ้าขดัขอ้งกรณีไฟดบัหรือดบัไฟ แบบฉกุเฉิน (Unplanned Outage) ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน

ปี 2565 
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• ระบบบริหารงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟ (PEA Smart Construction 

Service: SmartCONs)  

กฟภ. พฒันาระบบบรหิารงานก่อสรา้งระบบไฟฟ้าส าหรบัผูใ้ชไ้ฟเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการ

ใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยลูกคา้สามารถติดตามสถานะความก้าวหนา้ของงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งผ่านทาง Website ได ้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบประมาณการค่าใชจ้่าย สถานะงานก่อสรา้ง

จนถึงการติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน กฟภ.   มีการน าร่องใช้งานระบบ SmartCONs แล้ว  

กวา่ 10 พืน้ท่ีการไฟฟ้า และจะขยายผลออกใชท้กุพืน้ท่ีภายใน ปี 2565 
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2.3 ด้านการปรับเปล่ียนองคก์รสู่องคก์รสมัยใหม่ 

• ระบบซอฟตแ์วรบ์ริหารโครงการขนาดใหญ่ (Capital Project Management: CPM) 

กฟภ. ไดพ้ัฒนาระบบซอฟตแ์วรบ์ริหารกลุ่มโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความคล่องตวัในกระบวนการส ารวจ ออกแบบ การประมาณการงานก่อสรา้ง การบริหารโครงการและงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ใหส้ามารถปฏิบตัิการท่ีไหนและเม่ือไหรก็่ได ้ โดยพนกังานสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการผ่านระบบดิจิทลั 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถบริหารจัดการเอกสารทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประมาณการ  

การก่อสรา้งและสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลสู่ระบบงานอ่ืน ๆ ได ้ โดยปัจจบุนั กฟภ. อยู่ระหว่างการทดลองออกใชง้าน

ระบบ และคาดวา่จะน าออกใชอ้ยา่งเตม็ระบบ ภายในปี 2565     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิิทัล 

• การจัดการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารแบบรวมศูนยข์อง 

กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA: ITiDC)  

กฟภ. มีการพัฒนา Cloud Infrastructure เพ่ื อมุ่ ง เน้นการเพิ่ มประสิท ธิภาพด้านการ

ประมวลผลของอุปกรณ์ (Performance) การรองรับปริมาณงานในอนาคต (Capacity Planning) ความมั่นคง

ปลอดภัย (IT Security) ความรวดเร็วในการสรา้งระบบการให้บริการใหม่แก่ธุรกิจ (Service Provisioning) การ

ด าเนินธุรกิจมีความยืดหยุ่นและคล่องตวั (Business Agility) และการลดคา่ใชจ้่ายการลงทนุรวมทัง้คา่บ ารุงรกัษาใน

ส่วนฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์โดยในเดือนเมษายน 2564 ท่ีผ่านมา กฟภ. ได้ประกาศ Go-Live น าระบบ Cloud 

Infrastructure ออกใชง้านแลว้ ซึ่ง กฟภ. มีแผนงานในการศกึษาและจดัท าแนวทางการใหบ้ริการแพลตฟอรม์ส าหรบั

การพฒันาส่งมอบซอฟตแ์วรท่ี์มีความมั่นคงปลอดภัย (DevSecOps) เพ่ือใหบ้ริการระบบ Cloud Infrastructure แก่

นกัพฒันาแอพพลิเคชั่นไดค้รอบคลมุและปลอดภยัมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
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• ศูนยส์ ารองข้อมูล (Disaster Recovery Center: DRC) 

ระบบการบริหารจัดการและเก็บรกัษาขอ้มูลทางดา้นสารสนเทศ ( IT) เป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง

ส าหรบัการด าเนินธุรกิจในองคก์รขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการบริหารจดัการเครือข่ายสาขาจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีศูนย์

ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกว่าศูนยข์้อมูล (Data Center) เพ่ือจัดการข้อมูลทั้งหมดท่ีมีอยู่ตลอดเวลา  

ซึ่ง กฟภ. ไดก้่อสรา้งศนูยข์อ้มลู (Data Center) แลว้เสร็จใน ปี 2561 ดงันัน้เพ่ือใหเ้กิดความมั่นคงและลดความเส่ียงท่ี

ระบบสารสนเทศจะไม่สามารถใชง้านไดห้าก ศนูยข์อ้มูล (Data Center)  ไดร้บัความเสียหาย กฟภ. จึงไดมี้โครงการ

ก่อสรา้งศูนย์ข้อมูลส ารองส าหรบัการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site - DR Site) เพ่ือใช้ในกรณีท่ีศูนย์หลัก 

(Main Site) ไม่สามารถท างานได ้ทัง้นีศ้นูยข์อ้มูลส ารอง (DRC) มีก าหนดการก่อสรา้งแลว้เสร็จและพรอ้มเปิดใชง้าน

ภายใน ไตรมาส 2 ปี 2565 

• ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในขอบเขตโครงสรา้งพืน้ฐานส าคัญ  (Critical Infrastructure) ปัจจุบัน การ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคไดผ้า่นการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 แลว้ จ านวน 13 แห่ง ครอบคลมุส านกังานใหญ่

และส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขตทั่ วประเทศ โดยมีเป้าหมายจะด าเนินการขยายการขอการรบัรองไปยังระบบงานท่ีมี

ความส าคญัหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป นอกจากนี  ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้ัดตัง้ศูนยป์ฏิบตัิการความ

มั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์(Security Operation Center: SOC) โดยมีพนกังานเขา้มาปฏิบตัิงานเฝา้ระวงัภยัคกุคามทาง

ไซเบอรแ์ละแจง้เตือนเม่ือพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอด 24 

ชั่วโมง 7 วนั รวมถึงไดมี้การทบทวนนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบตัิดา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ พรอ้มทัง้จดั

อบรมให้ความรูแ้ละจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือสรา้งความตระหนักดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับ

พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอยา่งตอ่เน่ือง 

• โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการขอรับ

รองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความตอ้งการท่ีจะยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานพัฒนาการ

บรหิารจดัการบรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รให้อยู่ในระดบัสากล สรา้งความพึงพอใจ และตอบสนองความตอ้งการดา้น

ทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ ในปี 2564 นัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดบ้รรลุผล

ส าเรจ็ในการขอรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 จ  านวน 4 บรกิาร ไดแ้ก่ 

1. บริการงานเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบ (The Supporting and Provision of 

Computer and Network Equipment Service ) 

2. บรกิารงานลกูคา้อจัฉรยิะ (Smart Customer Service: SCS) 
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3. บรกิารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์(DDOC) 

4. บรกิารระบบ PEA Smart Plus 

• การเพิม่ประสิทธิภาพและความม่ันคงของโครงข่าย Core Network ของ กฟภ. 

โดยด าเนินการปรับปรุงระบบส่ือสารระดับ Core Layer ของ IP Network รวมทั้งติดตั้ง

ระบบส่ือสารเช่ือมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูล (Data Center - DC) และศูนย์ส  ารองข้อมูล (Data Recovery Center - 

DRC) และขยาย Bandwidth ขนาด 100 Gbps เช่ือมโยงส านกังานใหญ่ กฟภ. ศนูยข์อ้มลู (DC) และศนูยส์  ารองขอ้มูล 

(DRC) กับ 6 เขตรอบส านกังานใหญ่ (กฟน.3, กฟฉ.3, กฟก.1, 2, 3, และ กฟต.1) เพ่ือรองรบัระบบงานต่าง ๆ พรอ้ม

ทัง้ขยายความตอ้งการใชง้าน (Capacity) ของ IP Access Network  ท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต เพิ่มความน่าเช่ือถือของ

โครงข่าย (Network Reliability) ทั้งระดับ Physical และ Logical รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

โครงขา่ยในระดบั Regional ไดดี้ยิ่งขึน้ 

• ระบบ Digital Radio 

โดยด าเนินการจดัหาทดแทนระบบวิทยุส่ือสารแบบอนาล็อกท่ี กฟภ. ใชง้านมาเป็นเวลานาน 

และมีปัญหาการรบกวนกันของความถ่ีคล่ืนวิทยุ โดยในปี 2563 ไดน้  าระบบ Digital Radio ออกใชง้านในพืน้ท่ีการ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขตพืน้ท่ีภาคกลาง (กฟก.1, 2 และ 3) เพ่ือใชใ้นการสั่งการทางดา้นระบบไฟฟ้า ตดิตอ่ประสานงาน 

สั่งการ แกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง และในพืน้ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขตพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต ้ปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินการตดิตัง้ และทดสอบการใชง้าน โดยจะน าระบบ Digital Radio ออกใชง้านได้

ภายในปี 2565 

2.5 ด้านการด าเนินธุรกิจดจิิทัล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดมี้การด าเนินงานดา้นธุรกิจใหม่ท่ีมุ่งเนน้การใหบ้ริการผ่านระบบดิจิทัล 

จ  านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ Platform การใหบ้ริการ PEA Care and Services  โครงการ Intelligent Home Appliances 

Power Monitoring: IHAPM และโครงการ PEA VOLTA 

โครงการ PEA Care & Service Application 

➢ ทีม่าของโครงการ 

• นโยบายผูว้่าการท่ีตอ้งการปรบัเปล่ียนองคก์รใหเ้ป็น PEA 

Digital Utility จงึมีการพฒันา Application เพ่ือรองรบัการ

บริการลกูคา้ 

• โครงการ 1 ต  าบล 1 ชา่งไฟฟ้า ท าใหก้ารไฟฟ้า 
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สว่นภมูิภาค มีชา่งท่ีไดม้าตรฐานพรอ้มใหบ้รกิารมากกวา่ 6,000 รายทั่วประเทศ 

• การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีความพรอ้มและตอ้งการขยายการใหบ้รกิารดแูลบ ารุงรกัษา

ระบบไฟฟ้ากบัประชาชน (Behind Meter) 
 

➢ What is PEA Care & Service Application 

เป็นการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่าน Application ส าหรับให้บริการ

ตรวจสอบซ่อมบ ารุง  ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร ท่ีพักอาศัย โดยช่างไฟฟ้า  

(จากโครงการ 1 ต  าบล 1 ช่างไฟฟ้า ) เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วประเทศไดร้บับริการท่ีสะดวก 

รวดเรว็ ปลอดภยั แบบครบวงจร One-Stop Service 

➢ สถานะของโครงการในปี 2564 

• ใหบ้รกิารตรวจสอบซอ่มบ ารุงรกัษา ระบบไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ คือ 

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบา้นพรอ้มรายงานการตรวจสอบ 

2. บรกิารลา้งเครื่องปรบัอากาศตดิผนงัทกุขนาด BTU 

3. บรกิารติดตัง้ ปรบัปรุง ซอ่มแซม ระบบไฟฟ้าภายในบา้น อาคาร ส านกังานทัง้
ก่อนและหลงัตดิตัง้มิเตอร ์โดยคา่บรกิารขึน้อยูก่บัการส ารวจของชา่งผูใ้หบ้ริการ 

และเสนอราคาบนแอพลิเคชั่น 

• พฒันาระบบการใหบ้รกิาร และชอ่งทางการช าระเงิน 

• ผลการด าเนินโครงการ ปี  2563 - 2564 (สถานะ ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2564)  

มีผู้ลงทะเบียนใช้งานแอพลิเคชั่น จ  านวน  6,286 ราย เรียกใช้บริการแล้วจ านวน 

2,124 รายการ คดิเป็นรายไดท้ัง้หมด เป็นเงิน 2,157,572.-บาท 
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โครงการ PEA VOLTA 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้การพัฒนาต่อยอด PEA VOLTA Platform จากงานวิจัยท่ีการไฟฟ้า

สว่นภูมิภาคไดมี้การใหท้นุสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้

บริการอดัประจไุฟฟ้าท่ีสถานีอดัประจไุฟฟ้า (Charging Station) ไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ

ใชร้ะบบแผนท่ีน าทางไปยงัสถานีท่ีใกลท่ี้สดุ ตรวจสอบสถานะหวัชารจ์ท่ีตอ้งการใชบ้ริการ แสดงสถานะการอดัประจุ

ไฟฟ้า จ  านวนหน่วยไฟฟ้า (kWh) และก าลงัไฟฟ้า (kW) ผูใ้ชบ้ริการจงึสามารถบริหารจดัการเวลาในการอดัประจยุาน

ยนตไ์ฟฟ้าของตนเอง รวมถึงช าระค่าบริการผ่าน PEA VOLTA Application ได ้โดยปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พฒันาสถานีอดัประจุไฟฟ้า PEA VOLTA และเปิดใหบ้ริการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จ  านวน 73 สถานี ครอบคลุมพืน้ท่ี  42 

จงัหวดั รองรบัการใหบ้รกิารอดัประจใุหแ้ก่ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบชารจ์เรว็ หรือ Quick Charge บนเสน้ทางหลกั เสน้ทาง

รองและแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญั และมีแผนงานตดิตัง้สถานีอดัประจไุฟฟ้าเพิ่มเตมิอีก 190 สถานี ภายในปี 2565-2566 
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3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1 การบริหารอัตราก าลัง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการบริหารอตัราก าลงั โดยวางแนวทาง Recruit Replace Reskill 

Upskill เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราก าลงัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการขับเคล่ือนองคก์รสู่การเป็นองคก์รดิจิทัล  ด าเนินการ

วิเคราะหค์วามตอ้งการอัตราก าลัง  การสรรหาและคัดเลือก เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ

องคก์ร  พิจารณากลุ่มต าแหน่งท่ีจ  าเป็นในอนาคตท่ีตอ้งสรรหาเพิ่ม เพ่ือสนับสนุนงานบริการดา้นระบบไฟฟ้าและ

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ รองรบัการใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งทั่วถึง 

โครงสร้างอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (ณ 31 ธ.ค. 2564) 
(หน่วย : คน) 

ล าดับ สายงาน/ส านัก พนักงาน ลูกจ้าง รวม 

1 ผูว้า่การ 82 17 99 

2 ส านกัตรวจสอบภายใน 141  - 141 

3 ส านกัดจิิทลั 109  - 109 

4 สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 243 3 246 

5 สายงานยทุธศาสตร ์ 342 7 349 

6 สายงานธุรกิจและการตลาด 186 4 190 

7 สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 5,593 1,210 6,803 

8 สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 6,613 1,387 8,000 

9 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 6,897 1,659 8,556 

10 สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 5,297 1,201 6,498 

11 สายงานวิศวกรรม 304 6 310 

12 สายงานสารสนเทศและส่ือสาร 274 5 279 

13 สายงานก่อสรา้งและบริหารโครงการ 461 71 532 

14 สายงานปฏิบตักิารและบ ารุงรกัษา 464 39 503 

15 สายงานสนบัสนนุองคก์ร 288 39 327 

16 สายงานบญัชีและการเงิน 324 14 338 

17 สายงานบริหารองคก์ร 550 7 557 

ผลรวมท้ังหมด 28,168 5,669 33,837 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 18,456 19,058 20,575 

คา่ใชจ้า่ยลกูจา้ง 1,718 1,653 1,516 

รวมท้ังสิน้ 20,174 20,711 22,091 

 

3.2 การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร 

เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอ้งเผชิญกับความทา้ทายจากปัจจยัภายในและภายนอก อาทิ 

นโยบายภาครฐั โครงสรา้งอุตสาหกรรมไฟฟ้า การแข่งขันเสรี  Disruptive Technology ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหัวข้อ

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ร รวมถึงพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนโครงสรา้งองคก์ร

ในแต่ละระยะใหร้องรบัผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ และใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รวมทัง้ ความตอ้งการ/ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholder)  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงึไดข้อความเห็นชอบกรอบโครงสรา้งองคก์ร 3 ระยะ (ปี 2563-2567) จาก

คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563 โดยการปรบัโครงสรา้งองคก์ร มุ่งเน้นหลักการ  

1 ความคล่องตัวในการท างาน(Lean Organization) 2 รองรบัการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต 

(Energy Disruption) 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Enhancement) ซึ่งปัจจุบัน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์ร ระยะท่ี 1 (2563-2565) โดยเริ่มประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 เป็นตน้ไป 

3.3 การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดบ้รหิารผลการปฏิบตังิานโดยจดัวางระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังานดว้ยการก าหนดวิธีปฏิบตัิและตวัชีว้ดัท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใหเ้กิดความยตุิธรรมและสรา้งความผกูพนัใหเ้กิด

กับพนักงาน และไดใ้ช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานในการจ่ายค่าตอบแทน การพิจารณาแต่งตัง้ การคัดเลือก

บคุลากรท่ีมีสมรรถนะสงู และการสง่บคุลากรเขา้รบัการพฒันา  
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3.4 การยกระดับความพงึพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจและความผกูพนัของบคุลากรในองคก์รเป็น

ประจ าทุกปี เพ่ือน าผลท่ีได้จากการส ารวจ มาปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสรา้งให้บุคลากรในการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคมีแรงจูงใจในการท างาน พรอ้มทุ่มเทท างานใหก้ับองคก์รอย่างเต็มศกัยภาพ สามารถสรา้งผลงานท่ีมี

คณุภาพใหก้บัองคก์รอยา่งตอ่เน่ืองและสง่มอบบริการท่ีดีใหก้บัลกูคา้ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

3.5 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือว่าบุคลากรเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุค่าและส าคญัยิ่งต่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนขององคก์ร  จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางในการสรา้งระบบบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย ์เพ่ือน า

ศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มีการ Upskill & Reskill พนักงานทุกระดับและ 

ทุกต าแหน่งงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือปิดช่องว่างทักษะใหส้อดคล้องกับความตอ้งการในยุคดิจิทัล รวมทัง้ทางดา้น

เทคนิคซึ่งเป็นความรูห้ลักและความสามารถเฉพาะขององคก์ร ความรู ้ความสามารถ ตามลักษณะงานต่าง ๆ  

การบริหารการจดัการ การพฒันาคณุภาพชีวิต จริยธรรมและคณุธรรม    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดก้ าหนดสมรรถนะ

ขององคก์ร คือ PEA Competency Model ส  าหรบัพนกังานทุกระดบัท่ีองคก์รคาดหวงั  ซึ่งมีการส่งเสริมการพฒันา

บุคลากรดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนน้การเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมบุคลากรใหมี้ส่วนร่วมและมีความ

รบัผิดชอบในการพฒันาตนเอง ดว้ยวิธีการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) 

ครอบคลมุผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบั ทัง้นีไ้ดน้  ารูปแบบการพฒันาแบบ 70:20:10 มาเป็นเครื่องมือในการจดัท า

แผน IDP ในขณะเดียวกนัก็ยงัมุ่งเนน้การพฒันาสรา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  ทัง้ทางดา้นวิศวกรรมและบริหารจดัการ 

อาทิ คณุภาพไฟฟ้า ความเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า การปอ้งกนัระบบไฟฟ้า การบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า พลงังานทดแทน  

และ Hotline  นอกจากนีมี้การพฒันาทกัษะดา้น Soft Skill ในหลกัสตูรรูปแบบออนไลน ์ รวมถึงการพฒันาทกัษะดา้น 

Digital Mindset และ Digital Skill เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญในการเตรียมความพรอ้มบุคลากรให้มี

ความรู ้ความสามารถ และทักษะ รองรบัการด าเนินงานในอนาคต รวมทัง้ยังส่งเสริมและสรา้งเวทีการแลกเปล่ียน

ความรูแ้ละประสบการณ ์รวมทัง้ส่งเสริมความสามารถในการท าวิจยัและพฒันานวตักรรมของพนกังาน โดยจดัเวที

ประชมุวิชาการ การประกวด และการสมัมนาตา่ง ๆ เช่น จดังานประชมุวิชาการและนวตักรรม การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

ปี 2564 (PEACON & Innovation 2021) การจัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดการคัดเลือกการไฟฟ้า

ดีเดน่ นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัส่งเสริมใหบ้คุลากรมีการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยการสนบัสนนุทนุการศึกษา

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสฝึกอบรมทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรไดมี้โอกาสไปน าเสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาต ิ 

เพ่ือให้พนักงานมีความพรอ้มและมีศักยภาพท่ีเพียงพอ และรองรบัการเปล่ียนแปลงและการเติบโตของธุรกิจ 

ในอนาคต 
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3.6 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการสรา้งกลไกเพ่ือน าศกัยภาพของพนกังาน

มาใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อองคก์ร โดยการน าความรูแ้ละประสบการณ์ของพนักงานหรือสิ่งท่ีเรียกว่าทุนทาง

ปัญญาขององคก์รมาใชใ้นการพัฒนากระบวนงาน เพิ่ม Productivity ขององคก์รใหสู้งขึน้ รวมถึงสรา้งนวัตกรรม

ใหม่ๆ  ใหเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการสง่เสรมิการเรียนรูท้ัง้ใน

ระดบับุคคลและระดบัองคก์ร โดยไดก้ าหนดแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนความรู ้เพ่ือการ

พฒันากระบวนการและสรา้งนวตักรรมผ่านกระบวนการท่ีส าคญั คือ การจดัการความรู ้และการจดัการนวตักรรม 

โดยเริ่มตน้จากการก าหนดองคค์วามรูท่ี้ส  าคญัขององคก์ร โดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เสียงของ

ลกูคา้ ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงยทุธศาสตร ์นโยบายผูบ้ริหารระดบัสงู แผนงานส าคญั และความสามารถ

พิเศษขององคก์ร เป็นตน้ และด าเนินการรวบรวมองคค์วามรูด้งักล่าว เพ่ือจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทัง้ในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์และเอกสารทั่วไป โดยไดท้  าการเผยแพรถ่่ายทอดความรูด้งักล่าวผ่านกระบวนการสอนงาน 

การฝึกอบรม/สมัมนา รวมทัง้ผา่นระบบสารสนเทศจดัการความรูข้ององคก์ร ในเว็บไซต ์www.km-si.pea.co.th ทัง้ยงั

ส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพ่ือต่อยอดระบบการจัดการความรู้  (Knowledge Management System: 

KMS) ก่อใหเ้กิดการพัฒนานวตักรรมและยกระดบักระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ การ

ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมีการส่งเสรมิการเรียนรูข้องพนกังานในองคก์รในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น การจดังานประชมุวิชาการและ

นวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ปี 2564 (PEACON & Innovation 2021) การแสดงผลงานนวตักรรมและการจัด

งานองคค์วามรู ้การคดัเลือกการไฟฟ้าดีเดน่ และยงัไดส้่งเสริมการเรียนรูร้ะหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบัหน่วยงาน

ภายนอกและประชาชนทั่ วไป ผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การเย่ียมเยียนผู้ใช้ไฟฟ้า  

การสมัมนาผูใ้ชไ้ฟฟ้า 1129 PEA Call Center  การใหค้วามรูแ้ก่ชมุชน การประชมุวิชาการ การสมัมนากบัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดท าคู่มือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และโครงการ 

ความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง ท าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีฐานความรูท่ี้พรอ้มน าไป 

ตอ่ยอดสูก่ารสรา้งนวตักรรมอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

4. การบริหารจัดการพัสดุ 

4.1 ด้าน Supply Management 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดหาพัสดุของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัง้แต่กระบวนการวางแผนพสัด,ุ  การวางแผนจดัหา การด าเนินการจดัหา, การท าสญัญา, 

การส่งมอบ และการตรวจรบัพสัด ุซึ่งสว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบดา้นบคุลากรท่ีมีความเส่ียงตอ่การติดเชือ้ โดยเฉพาะ
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กระบวนการจดัท าสญัญาสั่งซือ้-สั่งจา้ง  ส่วนปัญหาดา้นการส่งมอบและตรวจรบัพสัด ุเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลกระทบ

คอ่นขา้งมาก เน่ืองจากพสัดแุละวตัถดุิบบางรายการมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ  และการด าเนินการ

ตา่ง ๆ ตอ้งผ่านกระบวนการค่อนขา้งมาก หรือบางประเทศไม่สามารถส่งออกสินคา้ได ้สินคา้บางรายการมีตน้ทุน

สงูขึน้ ส่งผลกระทบตอ่การจดัหาพสัดแุละอปุกรณไ์ฟฟ้า โดยเฉพาะการส่งมอบพสัดลุ่าชา้ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

ตามสญัญาท่ีก าหนด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอ้งเล่ือนระยะเวลาตรวจรบัพสัดท่ีุมีสญัญาแลว้ออกไปก่อน ส่วน

พสัดท่ีุมีตน้ทนุสงูขึน้จะเขา้สูก่ระบวนการจดัหางบประมาณเพิ่มเตมิตอ่ไป   

 จากการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานภาครฐั รว่มกบัภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหาการแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19  แมว้่ากรมบญัชีกลางไดมี้แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุ

ท่ีไดร้บัผลกระทบจาก COVID -19 แตก็่สง่ผลใหอ้ตัราหมนุเวียนพสัดขุอง กฟภ. มีมลูคา่ต ่ากวา่แผนท่ีก าหนด ซึ่งการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเพิ่มแนวปฏิบัติเพ่ือลดกระบวนการตรวจรับพัสดุแล ะ

กระบวนการอ่ืน ๆ  โดยน าเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยในการตรวจรบัพสัด ุเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งพสัดรุองรบังานโครงการ 

งานบรกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า และงานบ ารุงรกัษา ตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานไฟฟ้า รองรบัภาครฐั ภาคธุรกิจและ

ภาคประชาชน 

4.2 ด้าน Material Management 

ตามแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2562) กฟภ. 

ไดบ้รรจุแผนงาน Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern 

Warehouse) โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการในปี 2562-2565  เพ่ือขยายผลต่อจากโครงการน ารอ่งระบบบริหาร

คลงัพสัดใุหเ้ป็นแบบ Modern Warehouse ท่ี กฟจ.สกลนคร โดยใหค้รอบคลมุคลงัพสัดใุนพืน้ท่ีต่าง ๆ จ านวน 130 

คลงัทั่วประเทศ รองรบัการเปล่ียนสูอ่งคก์รสมยัใหม่ (Next Generation Enterprise) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจดัเก็บ การบริหารจดัการพสัดุ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานดา้นพสัดขุองการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการบริหารจัดการขอ้มูลใหส้ามารถสนับสนุนกระบวนการท างานของ

ระบบบริหารสินทรพัย,์ งานบ ารุงรกัษา รวมถึงงานบริการ ตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานไฟฟ้า รองรบัการ

ด าเนินงานภาครฐั ภาคธุรกิจและภาคประชาชน  โดยสามารถน าขอ้มลูตา่ง ๆ มาสนบัสนนุการตดัสินใจของผูบ้รหิาร

ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

แผนงานพฒันาระบบบริหารคลงัพสัดใุหเ้ป็นแบบ Modern Warehouse ไดบ้รรจเุป็นเกณฑ์

วดัผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2564  (นายศุภชัย เอกอุ่น) 

แผนงาน/โครงการ/งาน EI3-2 พฒันาระบบดิจิทลัเพ่ือบริหารจดัการ Supply Chain ของ กฟภ. การบริหารจดัการ
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พัสดุด้วยระบบดิจิทัล (Modern Warehouse)  ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

สามารถขยายผลไปยังคลังพัสดุทุกแห่งทั่ วประเทศ และตามแผนด าเนินงานในปี 2565 ฝ่ายพัสดุ การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ได้ส รุปปัญหาจากการด าเนินการแบบเดิม  มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานต่าง  ๆ  

ใหมี้ประสิทธิภาพตอ่องคก์ร  ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

5. การบริการ 

5.1 กลุ่มบริการด้านไฟฟ้า  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัส่ง จ  าหน่ายและใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแก่ลกูคา้ โดย

แบ่งเขตการใหบ้ริการออกเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้แตล่ะภาค

ประกอบดว้ย 3 การไฟฟ้าเขต รวมเป็น 12 การไฟฟ้าเขต มีศนูยก์ารใหบ้ริการลกูคา้และส านกังานการไฟฟ้า ในสงักดั

รวมทัง้หมด 946 แห่งครอบคลุม 74 จงัหวดัทั่วประเทศ ยกเวน้กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีใหบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคพฒันาช่องทางการใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุ ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ทกุกลุม่ลกูคา้ โดยในปี 2564 จากความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตอ้งการเขา้ถึงการใหบ้ริการในรูปแบบ

ดิจิทัลมากขึ ้น  จึงได้พัฒนา Application PEA Smart Plus และระบบ PEA e-Service ท่ีสามารถให้บริการท่ี

ครอบคลุมการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสมือนมาติดต่อส านกังาน ทัง้นีใ้นส่วนของกลุ่มลูกคา้ท่ี

ประสงคใ์ชบ้รกิารผ่านจดุบรกิาร นอกจากส านกังานการไฟฟ้าแลว้ ส าหรบักลุ่มลกูคา้ในเขตเมือง มีศนูยบ์ริการลกูคา้ 

(PEA Shop) จ านวน 57 แห่ง ท่ีเปิดใหบ้ริการนอกเวลาราชการ และส าหรบักลุ่มลูกคา้ในพืน้ท่ีห่างไกลมีรถบริการ

เคล่ือนท่ี (PEA Mobile Shop) จ านวน 28 คนั ออกใหบ้ริการ นอกจากนีย้งัมี 1129 PEA Contact Center รองรบัการ

แจง้เหตไุฟฟ้าขดัขอ้งและใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพได้

มาตรฐานคุณภาพบริการ มีการปรบัปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเน่ือง เช่น กระบวนงาน One Touch Service ได้

พฒันากระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพรอ้มทัง้

ระบพุิกดัต าแหน่งในการติดตัง้มิเตอรด์ว้ยระบบแผนท่ี GIS และปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นการแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้ง โดย

มีการปรบัปรุงระบบ OMS ระบบแผนท่ี GIS และขอ้มูลพยากรณอ์ากาศ ร่วมกับระบบควบคมุจ่ายไฟแบบอตัโนมัติ 

(SCADA) ซึ่งท าใหส้ามารถตดิตามความคืบหนา้การแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้งไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ อีกทัง้มีการปรบัปรุงใบแจง้คา่

ไฟฟ้าและพัฒนาระบบ Barcode ให้สามารถรองรบัการซ าระเงินผ่านตู้ ATM เพ่ือเพิ่มช่องทางการช าระเงินของ

ประชาชน การพฒันาบริการรบัใบแจง้คา่ไฟฟ้าและใบเสร็จคา่ไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) และ
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การกรอกขอ้มูลลงในระบบค ารอ้งไดเ้ช่ือมโยงฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎรจ์ากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง  

ดว้ยเครื่องอ่าน Smart Card Reader ท าใหล้ดขัน้ตอน ลดตน้ทนุคา่ใชจ้่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยในปี 2564 ไดด้  าเนินการ “โครงการติดมิเตอรท์ันใจกับ

ไฟฟ้าภูมิภาค” ใหบ้ริการติดตัง้มิเตอรแ์รงต ่าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการติดตัง้มิเตอรใ์น

เขตชมุชน 1 วนัท าการ (เดิม 2 วนัท าการ)  นอกเขตชมุชน 3 วนัท าการ (เดิม 5 วนัท าการ) ซึ่งช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงการ

ใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งรวดเรว็มากย่ิงขึน้  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงระบบไฟฟ้าของประชาชน 

ผูป้ระกอบการ และเกษตรกร โดยยกเวน้คา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งขยายเขตระบบไฟฟ้าระยะทาง 140 เมตรแรก  และ

ด าเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าใหค้รวัเรือนรายใหม่ และแผนงานเรง่รดัขยายเขตไฟฟ้าใหพื้น้ท่ีท ากินทางการ

เกษตร ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบสนองต่อนโยบายภาครฐัในการส่งเสริมการใชง้านรถยนตพ์ลงังาน

ไฟฟ้าโดยเปิดใหบ้ริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใตแ้บรนด์ PEA VOLTA จ านวน 73 สถานี ครอบคลุม 42 จังหวัด 

และปรบัปรุงหลักเกณฑใ์หส้ามารถติดตัง้มิเตอรเ์ครื่องท่ี  2 แก่ผูใ้ช้รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการ

ปรบัปรุงเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าเขา้บา้น รวมถึงตอบสนองต่อผูใ้หบ้ริการส าหรบัสถานีอดัประจไุฟฟ้าในการใชอ้ตัราค่า

ไฟฟ้าส าหรบัสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนตไ์ฟฟ้าภายใตเ้ง่ือนไขการบริหารจัดการแบบ  Low Priority ตามท่ี

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด ทั้งนี ้ ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้า 

สว่นภมูิภาคผา่น Social Media ซึ่งไดแ้ก่ 

Facebook : http://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority 

Twitter : https://twitter.com/pea_thailand 

5.2 กลุ่มบริการด้านธุรกิจเกี่ยวเน่ือง  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดใ้หบ้ริการธุรกิจเสริมและธุรกิจใหม่ เพ่ือสนบัสนุนลูกคา้ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค หรือสนบัสนนุการด าเนินงานใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้าทัง้ในและตา่งประเทศ ซึ่งไดต้อ่ยอดทางธุรกิจจาก

การพฒันาศกัยภาพการใชท้รพัยากร ความเช่ียวชาญ ในดา้นตา่ง ๆ ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งประกอบดว้ย กลุ่ม

บริการก่อสรา้งและติดตั้งระบบไฟฟ้า กลุ่มบริการซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า กลุ่มบริการความเช่ียวชาญ 

กลุ่มบริการขายและใหเ้ช่าอุปกรณ์ กลุ่มบริการจัดการพลังงาน  กลุ่มธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัย์ และธุรกิจใหม่ 

ลกูคา้สามารถคน้หาขอ้มลูการใหบ้รกิารธุรกิจเก่ียวเน่ือง ผ่านเว็บไซตข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th โดย

ผลการด าเนินงานในปี 2564 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีรายไดจ้ากธุรกิจเก่ียวเน่ืองมลูคา่ 7,030.44  ลา้นบาท 
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5.3 บริษัทในเครือ  

กลุม่ท่ี 1 ธุรกิจ Supply Generation 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรส าหรบัธุรกิจ 

Supply Generation ทัง้หมด 10 โครงการ ไดแ้ก่ 

• ธุรกิจโซลารฟ์ารม์ (Solar Farm) ร่วมลงทุนกับ บริษัท โซล่า เพาเวอร ์จ  ากัด ทัง้หมด 4 แห่ง 

ไดแ้ก่ สรุินทร ์1, สรุนิทร ์2, เลย 2, ขอนแก่น 10 ก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต/์แหง่ ปัจจบุนัไดด้  าเนินการจา่ยไฟ

เขา้ระบบเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

• โครงการบาเจาะไบโอก๊าซ รว่มลงทนุกบั บริษัท พลงังานไทยเสริมสขุ จ  ากดั  ในพืน้ท่ี ต  าบล

โคกเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  ก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 2 เมกะวตัต ์โดยน าน า้เสียและอินทรียวตัถุ

เหลือทิง้จากกระบวนการสกัดน า้มันปาลม์มาผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งไดจ้่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 

กรกฎาคม 2562 

• โครงการร่วมลงทุนใน บริษัท  เอ็นคอม เวสท ทู เอนเนอรจี์ (พระนครศรีอยุธยา) จ ากัด เพ่ือ

ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการก าจดัขยะ  

• โครงการโรงไฟฟ้าประชารฐั ส าหรบัพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในส่วนของแผนงานผลิต

ไฟฟ้าจากชีวมวล จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าประชารฐัชีวมวลแม่ลาน จ.ปัตตานี และโครงการ

โรงไฟฟ้าประชารฐัชีวมวลบนันงัสตา จ.ยะลา  

• โครงการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้า IPS ในบริษัท อาร ์อี เอ็น โคราช เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากัด ร่วมกับ 

บริษัท ราชกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท นวนคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่โรงงาน

อตุสาหกรรมในพืน้ท่ีเขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา 

• โครงการรว่มลงทุนโรงไฟฟ้า SPP ในบริษัท บีกริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอ็มทีพี) จ  ากดั รว่มกับ 

บริษัท บีกริม เพาเวอร ์เซอรว์ิส (แหลมฉบัง) จ  ากัด และบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ ากัด  ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีนิคม

อตุสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง (Asia Industrial Estate) ก าลงัการผลิตตดิตัง้ 280 MW 

กลุม่ท่ี 2 ธุรกิจ Customer Solutions 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรส าหรบัธุรกิจ 

Customer Solutions ทัง้หมด 5 โครงการ ไดแ้ก่ 
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• โครงการร่วมลงทุนใน บริษัท สยาม อิเลคเทรล จ ากัด  ส าหรบัด าเนินธุรกิจพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าใหมี้ความเสถียรภาพครบวงจร สนบัสนนุการขนสง่ระบบรางใหเ้กิดความตอ่เน่ือง  

• โครงการร่วมลงทุนใน บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอรย่ี์ เดเวลอปเม้นท ์จ  ากัด ส าหรบัด าเนิน

ธุรกิจดา้น Digital Energy Platform ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน และธุรกิจจดัการพลงังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• โครงการร่วมลงทุนกับ บริษัท Solar Finland investment และ บริษัท Finnish Fund for 

Industrial Cooperation (Finnfund) เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Panel) 

• โครงการร่วมลงทุนในบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ  ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจ  

Behind Meter 

• โครงการร่วมลงทุนในบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมารท์โซลูชั่น จ  ากัด ส าหรบัธุรกิจพลังงาน

แสงอาทิตย ์ติดตัง้โซล่าเซลลภ์าคประชาชน และภาคธุรกิจรายย่อย จดัการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบโซล่าเซลล ์ติดตัง้ 

โซลา่ฟารม์ โซลา่โฟลตติง้ และ อปุกรณ ์Smart Home  

ทัง้นีส้  าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในการด าเนินธุรกิจ Customer 

Solutions สรุปไดด้งันี ้

• แผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

มีเป้าหมายการลงทุน 200 เมกะวตัต ์กรอบวงเงินลงทุนรวม 8,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนทุนของบริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอมฯ 2,000 ลา้นบาท และเงินกู ้6,000 ลา้นบาท ส าหรบัการด าเนินงานตัง้แตปี่ 2560-2564 ไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จ

และจา่ยไฟแลว้ ประมาณ 23.61 เมกะวตัต ์และลงนามในสญัญาใหบ้รกิารแลว้ประมาณ 74 เมกะวตัต ์ 

• งานให้บริการงานท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ให้มี

ประสิทธิภาพ โดยการจดัหาอุปกรณป์ระหยัดพลงังานในระบบต่าง ๆ ใหก้ับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และ

บา้นอยูอ่าศยั  

ส าหรบัในปี 2564 มีการให้บริการในโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในระบบแสงสว่างภายใน บริษัท เซ็นทรลั มอเตอรวี์ล (ประเทศไทย) จ ากดั , โครงการประหยดัพลงังานในระบบ

แสงสว่าง ภายใน บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร ์- ซีพี จ  ากัด, โครงการ PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทย 

ณ วดัละหารไร่ จังหวดัระยอง, โครงการ PEA LED เพ่ือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทย ณ วัดพุทธนิมิต จังหวัด

กาฬสินธุ,์ โครงการ PEA LED เพ่ือแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทย ณ วดัหว้ยแกว้ จงัหวดัลพบรุี เป็นตน้ 
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• งานก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีไฟฟ้าและสายส่ง โดยในปี 2564 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ  

ไดด้  าเนินโคงการก่อสรา้งสายส่งระบบ 115 เควี เช่ือมโยงสถานีไฟฟ้าของบริษัท บีกริม เพาเวอร ์(เอไอที-เอ็มทีพี) 

จ  ากดั (BPAM) กบั สถานีไฟฟ้า GSPP1  

• โครงการจัดหาพรอ้มติดตัง้สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า  จ  านวน 62 สถานี 

โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ด าเนินการก่อสรา้ง จัดหา ติดตัง้ สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า จ  านวน  

62 สถานี ภายในพืน้ท่ี สถานีบรกิารน า้มนับางจาก และส านกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

กลุม่ท่ี 3 ธุรกิจ Support PEA 

ผลการด าเนินงานปี 2564 ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในการด าเนินธุรกิจ Support PEA 

 สรุปไดด้งันี ้

• งานใหบ้รกิารฝึกอบรม เพ่ือเพิ่มพนูความรูด้า้นระบบไฟฟ้าและพลงังานแก่หนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ โดยทีมวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่าง  ๆ มี

หลักสูตรท่ีหลากหลาย เช่น  หลักสูตร “การท างานเก่ียวกับสายส่ือสารบนหน่วยงานภายนอกของ กฟภ. ” หลักสูตร 

“ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานดา้นระบบไฟฟ้า” หลกัสตูร "มาตรฐานการติดตัง้และบ ารุงรกัษารบับไฟฟ้า" เป็นตน้ อีก

ทัง้หลักสูตรจัดฝึกอบรมใหก้ับผูป้ฏิบตัิการแรงงานไฟฟ้า สังกัด ส านักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงันี ้หลกัสูตร 

"ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554" และหลกัสตูร "ความปลอดภยัในการท างาน

เก่ียวกบัไฟฟ้า" 

ทัง้นีจ้ากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในปีท่ีผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 

ไดใ้หบ้รกิารลกูคา้ในรุปแบบ New Normal ท่ีค  านึงถึงความปลอดภยัและรกัษาระยะห่างใหก้บัหน่วยภาครฐัและเอกชน 

โดยพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน ์เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการจดัฝึกอบรมได ้

• งานให้บริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้า โดยในปี 2564 บริษัท  

พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดด้  าเนินการจดัหาแรงงานให ้กฟภ. ไดค้รบถว้นตามสญัญา 

• งานใหบ้ริการธุรกิจโทรคมนาคม เป็นการรว่มลงทุนกบัพนัธมิตร เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ

เสน้ใยแกว้น าแสง 
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รางวัลแหง่ความภาคภมูใิจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร้บัรางวลัและเกียรติบตัร ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ จากการด าเนินงาน

และผลงานด้านต่าง  ๆ  โดยใน ปี  2564 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภ าคได้รับผล เครดิต  TRIS Rating ระดับ  AAA  

จ านวน 4 ปี ซอ้น (ปี 2561 – 2564) แนวโนม้ “STABLE” 

ระดับประเทศ 

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2564 (SOE Award) โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกิจ (สคร.) ภายใตแ้นวคิด “กา้วสู่ยคุวิถีใหม่ดว้ยพลงัรฐัวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Moving Towards the Next Normal)” จ  านวน 6 รางวลั คือ 

1) รางวลัผูน้  าองคก์รดีเดน่ : แสดงความสามารถในการน าองคก์รสู่ความส าเรจ็ไดอ้ย่างยั่งยืน โดยมี

วิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล เกิดผลลพัธ์เชิงประจกัษ์ทัง้ดา้นภารกิจหลกัและการบริหารจดัการองคก์รท่ี

เป็นระบบ ผลกัดนัองคก์รใหบ้รรลถุึงวิสยัทศันไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) รางวลัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใสดีเด่น : แสดงถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจและใหค้วามส าคญั

เรื่องการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใสในการปฏิบตังิาน 

3) รางวลัการพัฒนาสู่รฐัวิสาหกิจดิจิทัล : แสดงถึงการส่งเสริมและผลักดนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สูก่ารเป็นรฐัวิสาหกิจดจิิทลั สะทอ้นทิศทางองคก์รเพ่ือกา้วเขา้สูก่ารเป็น Digital Utility 

4) รางวลัการด าเนินงานเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้มดีเดน่ (5 ปีซอ้น) : จากโครงการส่งเสริมพลงังาน

ทดแทน พฒันาความยั่งยืน เพ่ือชมุชน ณ หมู่บา้นไฮตาก จงัหวดัเลย เพ่ือการอยู่รว่มกนัระหว่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชน เป็นตน้แบบการใช้งานพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

ใหก้บัชมุชน และยกระดบัพืน้ท่ีหมูบ่า้นใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงอนรุกัษ ์

5) รางวัลความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมดีเด่น ดา้นนวตักรรม ประเภทดีเด่น  (4 ปีซอ้น) : จาก

นวตักรรม “ชดุควบคมุโหลดเบรกสวิตชช์นิด SF6 แบบอเนกประสงค”์ เพ่ือเพิ่มความมั่นคงของ

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นอุปกรณท์ดแทนผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถ

จดัหาไดใ้นทอ้งตลาด 

6) รางวัลบริการดีเด่น (2 ปีซ้อน) : ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑแ์ละการบริการลูกคา้ มุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ มีความมุ่งมั่น

ให้บริการดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม เพ่ือให้ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเร็ วและ 

เขา้ถึงง่าย 
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• รางวัลเลิศ รัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) สาขาบริการภาครัฐ  (ระดับดี ) 

ประจ าปี 2564 โดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) จ านวน 2 รางวลั คือ 

1) ประเภทพัฒนาการบริการ ช่ือผลงาน “โครงการ 1 ต  าบล 1 ช่างไฟฟ้า” สรา้งโอกาสให้กับ 

ผูมี้รายไดน้อ้ยจากการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย และมีรายไดภ้ายในครวัเรือน 

ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการช่างไฟฟ้าไดส้ะดวก มีความปลอดภัย ลดอตัราเส่ียงในการ

เกิดอบุตัเิหตจุากการใชไ้ฟฟ้า 

2) ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ ช่ือผลงาน “โครงการติดมิเตอรท์นัใจ

กับไฟฟ้าภูมิภาค” ยกระดบัการใหบ้ริการโดยการขยายขอบเขตและลดระยะเวลาการใหบ้ริการ  

ผูข้อใชไ้ฟฟ้ารายใหม ่มิเตอรแ์รงต ่า ขนาดไมเ่กิน 30 แอมป์ 

• รางวัลส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ไดร้บัการรบัรองส านกังานสี

เขียวตามโครงการส่งเสริมส านกังานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย โล่ตรา

สญัลกัษณ ์G-Green ระดบัดีเย่ียม (ระดบัทอง) 66 รางวลั และระดบัดีมาก (ระดบัเงิน) 2 รางวลั  

• รางวัลประกาศเกียรตคุิณเชิดชูเกียรตกิารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 (ITA Awards 2021) โดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ส านกังาน ป.ป.ช.) ไดผ้ลคะแนน 98.34 ระดบั AA สงูสดุในรอบ 8 ปี 

ตัง้แต่เข้ารับการประเมิน และเป็นอันดับ 1 ของกระทรวงมหาดไทย อันดับ 1 ของรฐัวิสาหกิจสาขา

พลงังาน และอนัดบั 6 ของรฐัวิสาหกิจทัง้หมดท่ีเขา้รบัการประเมิน 

• รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน ประจ าปี 2564  (Sustainability Disclosure Award) โดย 

สถาบนัไทยพฒัน ์(Thaipat Institute) 

• รางวัล ศูนย์ราชการสะดวก  (Government Easy Contact Center: GECC) โดย  ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) และส านกันายกรฐัมนตรี มีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

ผา่นการรบัรองจ านวน 149 แหง่ ประกอบดว้ย ระดบักา้วหนา้ 37 แหง่ และระดบัพืน้ฐาน 112 แหง่ 

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ การประกวดร้านกาชาด

ออนไลน ์ประจ าปี 2564 ภายใตแ้นวคดิ “ประสบการณส์นกุ สรา้งสขุทกุมิต”ิ 

• รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดี เด่นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2564 (The 2021 Excellent Practices Establishment on 

Occupational Safety and Health Nation Level as the 1st Year of Achievement) ระดับประเทศ 

(ระดับทอง) โดย กระทรวงแรงงาน 

• เกียรติบัตรการประเมินองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” 

(Sustainability Awards) ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องคก์ร อ าเภอและจงัหวดัคณุธรรม ภายใตแ้ผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

แหง่ชาต ิ
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ระดับนานาชาต ิ

• รางวัลการประกวด Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 โดย Enterprise Asia 

ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศสาขาดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Green Leadership) จากโครงการชุมชนตน้แบบพลงังาน

ทดแทนแบบยั่งยืน “หนองสะโนโมเดล” (Towards the Renewable  and Sustainable 

• รางวัลการประกวดนวัตกรรม “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” 

ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวิส ประกอบดว้ย 

1. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จ านวน 1 รางวัล คือ ผลงานเครื่องมือส าหรับเปล่ียนลูกถ้วย

ไฟฟ้าแรงสงูทางโคง้ (Tools for Changing High-voltage Insulators with Curve: TCHIC)  

2. รางวัลเหรียญทอง จ านวน 3 รางวัล คือ ผลงานอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายแรงดันอัตโนมัต ิ

(Automatic Transfer Voltage: ATV) ผลงานชุดเกียร์อเนกประสงค์ (Multipurpose Gear 

Driven Set) และผลงานเครื่องมือตรวจสอบมิ เตอรป์ระกอบซีทีแรงต ่า (Power Meter and 

Current Transformer Tester: P-MAC)  

3. รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 2 รางวลั คือ ผลงานเครื่องจ าลองการละเมิด ส าหรบัทดสอบมิเตอร์

ชนิ ด  1 เฟส  (Tampering Tester) และผลงาน เครื่ องรีดลวดตรงและตัดอัต โนมัติ  (The 

Automatic Steel Wire Straightening and Cutting Machine)  

• ร า ง วั ล ก า รป ร ะก วด น วั ต ก ร รม  “The 32nd International Inventions, Innovation & 

Technology Exhibition : ITEX 2021)” ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย ประกอบดว้ย 

1. รางวัลเหรียญทอง จ านวน 4 รางวัล คือ ผลงานอุปกรณ์แปลงการส่ือสาร RS232 Serial 

Communication ไปเป็นการส่ือสารแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีวิทยุ LoRa (RS232 Serial 

Communication to Wireless Converter Module Based on LoRa Radio: BBLoraX) 
ผลงานเครื่องทดสอบสวิตชแ์รงดนัและเกจวดัแรงดนัแบบพกพา (Density Switch and Pressure 

Gauge Tester Kit) ผลงานเครื่องมือทดสอบโครงข่ายส่ือสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(INSPECTOR) (PEA Communication Network Test Tool) และผลงานอุปกรณเ์ปล่ียนลูกถว้ย

แขวนพรอ้มขาจบั (PEA Comealong)  

2. รางวลัเหรียญเงิน จ านวน 1` รางวลั คือ ผลงานโปรแกรมค านวณ Power Flow พรอ้มการจ าลอง

การแกไ้ขปัญหาดา้นขอ้มูลระบบไฟฟ้า ในรูปแบบออนไลน ์(Online Power System Analysis 

“OPSA”) 
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รายงานวิเคราะหฐ์านะการเงนิ  

 ผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายไดร้วม 509,487 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็น

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 483,747 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 495,466 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าซือ้ไฟฟ้า 

428,283 ลา้นบาท  และมีก าไรสทุธิเทา่กบั 14,021 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ  านวน 4,076 ลา้นบาท  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้  484,478 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ  านวน  28,839 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 6.3 ประกอบดว้ย สินทรพัยห์มนุเวียน จ านวน 104,461 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน จ านวน 

380,017 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของท่ีดนิ อาคาร อปุกรณ ์จ านวน 20,089  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.8 และ

มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 299,242 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ  านวน 16,993 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.0 ประกอบดว้ย 

หนีส้ินหมุนเวียน จ านวน 71,476 ลา้นบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียน จ านวน 227,766 ลา้นบาท ส่วนของทุน จ านวน 

185,236 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ  านวน 11,846 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.8 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดด้  าเนินการกูเ้งินในประเทศ เพ่ือน าไปลงทนุในแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ เพ่ือรองรบั

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้, เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และลดความสูญเสียในระบบ

ไฟฟ้า ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มและทศันียภาพใหส้วยงามตามนโยบายของรฐับาล โดยก าหนดแนวทางในการ

จัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ด้วยการออกพันธบัตรเป็นหลัก ส่งผลให้หนี ้เงินกู้

ตา่งประเทศและหนีเ้งินกูใ้นประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ  านวน 75 ลา้นบาท และ 

127,146 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือรอ้ยละ 0.1 และ 99.9 ของหนีเ้งินกูท้ัง้หมด 
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รายงานวิเคราะหก์ารด าเนินงานทีไ่ม่ใช่การเงนิ  

เพ่ือใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึง ดว้ยความรวดเร็ว มีคณุภาพ ทนัสมยั ขยายขอบเขตการใหบ้รกิารและ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ผ่านการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ ท าใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคสามารถจา่ยไฟฟ้า

ใหบ้า้นเรือนในชนบทระดบัหมู่บา้นรวม 74,301 หมู่บา้น คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 ของจ านวนหมู่บา้นทั่วประเทศ และใน

ระดบัครวัเรือนรวม  21.12  ลา้นครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 99.57 ของจ านวนครวัเรือนทัง้ประเทศ ซึ่งบรรลเุป้าหมายท่ี

ไดก้ าหนดไวแ้ละตอบสนองต่อนโยบายภาครฐัในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตและเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ทั้งนี ้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่ วประเทศ ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร นนทบรุี และสมทุรปราการ นอกจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจะใหบ้รกิารจ าหนา่ยไฟฟ้าแลว้ ยงัรบัซือ้

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เขา้มาในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาส าหรับท่ีอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) และ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยบ์นพืน้ดิน  (Solar Farm) ตามนโยบายรฐับาล ดงันัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง

จ าเป็นตอ้งด าเนินการวางแผนเพ่ือพฒันาระบบไฟฟ้าในความรบัผิดชอบใหโ้ครงขา่ยไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผู้เช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่ นคง  

ไดม้าตรฐานสากล ซึ่งตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเขา้มาช่วยบรหิารการจดัการและควบคมุการจ่ายไฟฟ้า 

ตามหลกัเกณฑใ์นการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทัง้ตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ตาม

แผนพฒันาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดว้ย รวมทัง้ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่ นแนล จ ากัด หรือ พีอีเอ เอ็นคอม 

(PEA ENCOM) ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือด าเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและการจัดฝึกอบรมดา้นระบบไฟฟ้า 

แก่ภาครฐัและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง รองรับ  

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือเพิ่มความมั่นคงและเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า สง่ผลใหค้า่ดชันีจ านวนครัง้ท่ีไฟฟ้า

ขดัขอ้ง (System Availability Interruption Frequency Index: SAIFI) และคา่ดชันีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัขอ้ง (System 

Availability Interruption Duration Index: SAIDI) ในปี 2564 มีค่าลดลงจากปี 2563 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 2.19 

ครัง้/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2563 จ านวน  0.46 ครัง้/ราย/ปี และ SAIDI มีค่าเท่ากับ 44.51 นาที/ราย/ปี  ซึ่งมีค่า

ลดลงจากปี 2563 จ  านวน 13.01 นาที/ราย/ปี และเม่ือเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการด าเนินงานใกลเ้คียงกัน  
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(การไฟฟ้านครหลวง) โดยน าคา่ SAIFI และ SAIDI 12 เมืองใหญ่ ในการเปรียบเทียบ ในปี 2564 SAIFI 12 เมืองใหญ่

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีค่าเท่ากับ 0.661 ครัง้/ราย/ปี เทียบกับ SAIFI ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

0.746 ครัง้/ราย/ปี  และค่า SAIDI 12 เมืองใหญ่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีค่าเท่ากับ 8.522 นาที/ราย/ปี เทียบกับ 

SAIDI ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 24.474 นาที/ราย/ปี   จะเห็นว่า SAIFI ของทั้งสองการไฟฟ้า 

มีคา่ใกลเ้คียงกนั และ SAIDI 12 เมืองใหญ่ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีคา่ต ่ากวา่ SAIDI ของการไฟฟ้านครหลวง 

ผลการด าเนินงานดา้นการพัฒนาบุคลากร ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส าคญักับการพัฒนา

บคุลากรอย่างตอ่เน่ือง โดยมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรทกุระดบัและทกุต าแหน่งงาน และมุ่งเนน้การสรา้งความ

พรอ้มของบุคลากรเพ่ือรองรบัการด าเนินงานในอนาคต  โดยเนน้การพฒันาดว้ย IDP และการประยุกตใ์ชห้ลกัการ

พฒันาแบบ 70:20:10 เนน้การพฒันาดว้ยวิธี On-the-Job Training (OJT) และ Coaching พรอ้มลดการอบรมแบบ 

In class และเพิ่มการอบรมแบบ On line นอกจากนีก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคยงัมุง่มั่นการสรา้งวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้

ภายในองคก์ร ซึ่งจะเป็นส่วนสนบัสนุนท่ีส าคญั ท าใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรม โดยพิจารณาจากจ านวนการรวบรวม

องคค์วามรู ้ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี  2563  พบว่ามีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้ แสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้

ความส าคญัของการผลกัดนัใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเป็น Digital Utility อยา่งตอ่เน่ืองและจรงิจงั 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เปรียบเทยีบ ร้อยละ 

เพิม่ / (ลดลง) 

คา่ใชจ้า่ยในการอบรม (ลา้นบาท) 124.37 246.07 (49.46) 

จ านวนชั่วโมงท่ีใชพ้ฒันา/คน/ปี  (ชั่วโมง) 57.84 133.61 (56.71) 

จ านวนการรวบรวมองคค์วามรู ้(เรื่อง) 15,908 14,275 11.44 
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วิเคราะหส์ถานการณข์องการจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ประจ าปี 2564 

การจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

ปี 2564 กฟภ. มีการซือ้ไฟฟ้าจากแหลง่ผลิตตา่ง ๆ และผลิตเองรวมทัง้สิน้ 147,736.61 ลา้นหน่วย ขยายตวั

รอ้ยละ 3.55 จากปีก่อน โดยเป็นการซือ้จาก กฟผ. 136,254.71 ลา้นหน่วย สดัส่วนรอ้ยละ 92.23 ของหน่วยซือ้รวม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน 71.13 ลา้นหน่วย สัดส่วนรอ้ยละ 0.05 ของหน่วยซือ้รวม ผูผ้ลิต

ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 11,231.77 ลา้นหน่วย สดัส่วนรอ้ยละ 

7.60 ของหน่วยซือ้รวม ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) 91.95 ลา้นหน่วย 

สดัส่วนรอ้ยละ 0.06 ของหน่วยซือ้รวม การผลิตไฟฟ้าเองของ กฟภ. (ตามเข่ือน ตามเกาะต่าง ๆ) 87.05 ลา้นหน่วย 

สดัสว่นรอ้ยละ 0.06 ของหนว่ยซือ้รวม 

การจ าหน่ายไฟฟ้า 

ปี 2564 กฟภ. มีการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิน้ 139,687.23 ล้านหน่วย ขยายตัวรอ้ยละ 3.57 มากกว่า

เป้าหมายท่ี รอ้ยละ 2.78 (ค่าพยากรณช์ุด 29 กันยายน 2564) จากการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการส่งออก

เพิ่มขึน้ ตามค าสั่งซือ้จากตา่งประเทศ และปัญหา Supply Chain Disruption ท่ีคล่ีคลายในช่วงปลายปี และจากกลุ่ม

บา้นอยู่อาศัยท่ีมีการใช้ไฟฟ้ามากขึน้ จากการ Work From Home และการเรียนหนังสือ Online รวมทั้งนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจตา่ง ๆ ส่งผลใหภ้าคเอกชนและครวัเรือนมีการจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัในชว่งปลายปี

มีการเปิดประเทศและมีนโยบายสง่เสรมิการท่องเท่ียวภายในประเทศ สง่ผลใหก้ารใชไ้ฟฟ้าสงูมากกวา่ปีก่อนหนา้ 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามพืน้ที ่

แบง่เป็น 4 พืน้ท่ี ดงันี ้

• ภาคเหนือ สดัส่วนรอ้ยละ 14.94 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัรอ้ยละ 1.80 จากปี

ก่อน โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ขยายตวัมากท่ีสดุรอ้ยละ 2.25 

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สดัส่วนรอ้ยละ 17.22 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัรอ้ย

ละ 4.67 จากปีก่อน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ขยายตวัมาก

ท่ีสดุ รอ้ยละ 5.42 
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• ภาคกลาง สัดส่วนรอ้ยละ 51.83 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัรอ้ยละ 4.82 จาก 

ปีก่อน โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) ขยายตวัมากท่ีสดุรอ้ยละ 7.20 

• ภาคใต ้สดัส่วนรอ้ยละ 16.01 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัรอ้ยละ 0.23 จากปีก่อน 

โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคใต)้ ขยายตวัมากท่ีสดุรอ้ยละ 3.33 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามระดับแรงดัน 

แบง่เป็น 4 ระดบัแรงดนั ดงันี ้

• ระดับแรงดัน 230 kV สัดส่วนร้อยละ 0.12 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวรอ้ยละ 5.41  

จากปีก่อน 

• ระดับแรงดนั 115 kV สัดส่วนรอ้ยละ 18.36 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวัรอ้ยละ 

11.22 จากปีก่อน 

• ระดบัแรงดนั 22 - 33 kV สดัสว่นรอ้ยละ 46.87 ของยอดการจ าหนา่ยไฟฟ้ารวม ขยายตวัรอ้ยละ 

1.50 จากปีก่อน 

• ระดบัแรงดนัต ่ากวา่ 22 - 33 kV สดัส่วนรอ้ยละ 34.64 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวั

รอ้ยละ 2.70 จากปีก่อน 

การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 

หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้าปี  2564 มีการขยายตวัขึน้จากปีก่อนหน้า

หลายประเภทอตัรา ดงันี ้บา้นอยู่อาศยั ขยายตวัรอ้ยละ 3.64 กิจการขนาดเล็ก ขยายตวัรอ้ยละ 0.38 กิจการขนาด

กลาง ขยายตัวร้อยละ 0.71 กิจการขนาดใหญ่  ขยายตัวร้อยละ 6.41 ไฟฟ้าส ารอง ขยายตัวร้อยละ 40.99 

Interruptible Rate ขยายตัวรอ้ยละ 9.92 EV ขยายตัวรอ้ยละ 20,998.29 (หมายเหตุ: EV ปี 2563 มีการจ าหน่าย

ไฟฟ้า 117 หน่วย ปี 2564 มีการจ าหน่ายไฟฟ้า 24,685 หน่วย) และไฟฟ้าท่ีไม่คิดมูลค่า ขยายตวัรอ้ยละ 9.05 ส่วน

ประเภทอัตราท่ีมีการหดตวั ไดแ้ก่ กิจการเฉพาะอย่าง หดตวัรอ้ยละ 18.21 องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร หดตวัรอ้ยละ 

0.20 สบูน า้เพ่ือการเกษตร หดตวัรอ้ยละ 4.59 และไฟฟ้าชั่วคราว หดตวัรอ้ยละ 3.17 
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การจ าหน่ายไฟฟ้าจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า 

แบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

• กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ สัดส่วนรอ้ยละ 54.81 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตวั รอ้ยละ 

4.78 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมขยายตวัรอ้ยละ 7.24 ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั ส่งผลใหมี้ยอดค าสั่งซือ้

สินคา้ท่ีส าคญัเพิ่มขึน้ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร ์เหล็ก ผลิตภัณฑย์าง จากตลาดคู่คา้ส าคญั เช่น จีน สหรฐัอเมริกา 

ฮ่องกง เป็นตน้ ส าหรบักลุ่มลูกคา้พาณิชยร์ายใหญ่ หดตวัรอ้ยละ 5.06 จากปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลง 

เน่ืองจากไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ ประกอบกับในช่วงไตรมาสท่ี 1 - 3 มีการปิดห้างสรรพสินค้า  

และรา้นขายของขนาดใหญ่เพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

• กลุ่มลูกคา้รายย่อย สัดส่วนรอ้ยละ 36.62 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัว รอ้ยละ 

2.86 โดยกลุ่มลูกคา้บา้นอยู่อาศัยขยายตวัรอ้ยละ 3.64 จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ทางภาครฐั

ยังคงนโยบาย Work from Home และการเรียนการสอนผ่านระบบ Online เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งมี

มาตรการแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มลูกค้า

พาณิชยร์ายย่อยขยายตวัรอ้ยละ 0.55 จากนโยบายสนบัสนุนการใชจ้่ายของภาครฐั อาทิ โครงการคนละครึ่ง ชอ้ปดี 

มี คืน การสนับสนุนทางด้านการเงินผ่านหน่วยงานประกันสังคม  ส่งผลให้ประชาชนมีการจับจ่ายสินค้า 

ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มขึน้ 

• กลุ่มภาครัฐ สัดส่วนรอ้ยละ 8.58 ของยอดการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวรอ้ยละ 0.81 จาก

มาตรการ Work from Home ท่ีส่งผลใหก้ารใชไ้ฟฟ้าภายในอาคารส านกังานลดลง รวมทัง้การเรียนการสอน Online 

ท าใหก้ลุม่โรงเรียน และมหาวิทยาลยัมีการใชไ้ฟฟ้าลดลง 

การจ าหน่ายไฟฟ้าตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กฟภ. มีการจ าแนกกลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC) เป็น 10 หมวด

ใหญ่ โดยในปี 2564 หมวดการผลิตมีการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.08 รองลงมาไดแ้ก่ หมวดการขายและ

โรงแรม รอ้ยละ 12.70 หมวดบริการสังคม รอ้ยละ 6.84 หมวดเกษตรกรรม รอ้ยละ 5.29 โดยปริมาณการใชไ้ฟฟ้า

โดยรวมของทัง้ 10 หมวด ขยายตวัจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 4.03 จากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในหมวดท่ีมีสดัส่วนการใช้

ไฟฟ้าสงู ดงันี ้
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หมวดการผลิต ขยายตัวรอ้ยละ 7.70 จากปีก่อนหน้า โดยมีการใช้ไฟฟ้าของ กลุ่มอุตสาหกรรม  

5 อนัดบัแรก ดงันี ้

• อาหาร ขยายตวัรอ้ยละ 2.56 จากกลุ่มโรงสีขา้วท่ีขยายตวัรอ้ยละ 8.37 เพิ่มขึน้ตาม การบรโิภค

ภายในประเทศ และกลุ่มการผลิตแปง้จากมนัส าปะหลงัท่ีขยายตวัรอ้ยละ 12.11 ตามค าสั่งซือ้

จากประเทศจีน ในขณะท่ีกลุ่มการผลิตน า้แข็งหดตวัรอ้ยละ 2.74 จากสภาพอากาศท่ีเย็นลง 

สง่ผลใหก้ารใชไ้ฟฟ้าในภาพรวมขยายตวัไมม่ากนกั 

• อิเล็กทรอนิกส ์ขยายตวัรอ้ยละ 4.27 จากยอดการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ 

ฮารด์ดิสกไ์ดรฟ์ (HDD) จากตลาดสหรฐัอเมริกา และฮ่องกงรวมทัง้แผงวงจรไฟฟ้า จากตลาด

ฮอ่งกงและสิงคโปร ์และมีการสั่งซือ้อปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ 

• เหล็กและโลหะพืน้ฐาน ขยายตวัรอ้ยละ 23.00 จากความตอ้งการสินคา้เหล็กและเหล็กกลา้ท่ี

ตลาดจีน อินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต ้อินโดนิเซีย มาเลเซียและไตห้วนั รวมทัง้การสั่งซือ้สินคา้

เหล็กรีดจากสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซียเพิ่มมากขึน้ 

• ยานยนต ์ขยายตวัรอ้ยละ 18.38 ตามการเตบิโตของการส่งออกรถยนตน์ั่ง ไปตลาดออสเตรเลีย

และเวียดนาม และการส่งออกส่วนประกอบรถยนตใ์นตลาด สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย

และแอฟรกิาใต ้รวมถึงปัญหาการขาดแคลนอปุกรณช์ิปในการประกอบรถยนตเ์ริ่มคล่ีคลาย 

• พลาสติก ขยายตัวรอ้ยละ 5.11 ตามยอดการส่งออกไปยังตลาดญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และ

เวียดนาม รวมทัง้การบรโิภคภายในประเทศท่ีมีเพิ่มขึน้ 

หมวดการขายและโรงแรม หดตวัรอ้ยละ 5.81 จากปริมาณนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวตา่งชาติและชาวไทย

น้อยกว่าปีก่อนหน้า รวมทั้งมาตรการจ ากัดเปิดรา้นอาหารและห้างสรรพสินคา้เพ่ือสกัดกั้นการระบาดของโรค 

COVID-19 

หมวดบริการสงัคม หดตวัรอ้ยละ 4.59 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลใหก้ารใชไ้ฟฟ้า

หมวดสถานศกึษา และการบรหิารราชการตา่ง ๆ ลดลง 

หมวดเกษตรกรรม ขยายตวัรอ้ยละ 1.31 จากการใชไ้ฟฟ้าหมวดการเลีย้งปศสุตัวเ์พิ่มขึน้เป็นหลกั 
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หน่วยสูญเสีย 

ในปี 2564 กฟภ. มีหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย  8,049.38 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.45 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัหนว่ยสญูเสีย ปี 2563 ท่ีมีคา่หนว่ยสญูเสียท่ีรอ้ยละ 5.47 พบว่าหน่วยสญูเสียลดลงรอ้ยละ 0.02 เน่ือง

จาการสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเริ่มดีขึน้ จากการเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเน่ือง รฐับาลจึงมีการผ่อน

คลายมาตรการตา่ง ๆ ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มมีการฟ้ืนตวั ประกอบกบั การสง่ออกสินคา้ไปยงัตา่งประเทศ

ขยายตวัดีขึน้ ท าใหมี้การใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหห้น่วยสูญเสียลดลงมากกว่าปีก่อนหนา้ 

โดยสามารถจ าแนกออกเป็นแตล่ะพืน้ท่ีไดด้งันี ้

• ภาคเหนือ มีหนว่ยสญูเสียรอ้ยละ 7.17 หดตวัจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 0.03 

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีหนว่ยสญูเสียรอ้ยละ 6.97 เทา่กนักบัปีก่อนหนา้ 

• ภาคกลาง มีหนว่ยสญูเสียรอ้ยละ 3.94 หดตวัจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 0.05 

• ภาคใต ้มีหนว่ยสญูเสียรอ้ยละ 6.94 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 0.14 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

ปี 2564 กฟภ. มีผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัง้สิน้ 21.26 ลา้นราย เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้จ านวน 0.52 ลา้นราย หรือรอ้ยละ 

2.52 โดยภาคกลางมีอตัราการขยายตวัมากท่ีสดุรอ้ยละ 2.95 รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรอ้ยละ 2.57 

ภาคใตร้อ้ยละ 2.45 และภาคเหนือรอ้ยละ 2.09 จ  าแนกตามกลุม่ลกูคา้ไดด้งันี ้

• กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ หดตัวรอ้ยละ 0.91 คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.41 ของจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ทัง้หมด 

• กลุ่มลูกคา้รายย่อย ขยายตวัรอ้ยละ 2.53 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 96.79 ของจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ทัง้หมด 

• กลุม่ภาครฐั ขยายตวัรอ้ยละ 2.88 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.80 ของจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัง้หมด 

ประมาณการหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 

การจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2564 ขยายตวัรอ้ยละ 3.57 มากกวา่คา่ประมาณการท่ีคณะท างานจดัท าคา่พยากรณ์

ความตอ้งการไฟฟ้าของ กฟภ. ประเมินวา่การจ าหนา่ยไฟฟ้าจะขยายตวัรอ้ยละ 2.78 (คา่พยากรณช์ดุ 29 ก.ย. 2564) 

จากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 
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คณะท างานจดัท าคา่พยากรณฯ์ คาดวา่ในปี 2565 การจ าหนา่ยไฟฟ้าของ กฟภ. จะขยายตวัท่ีรอ้ยละ 2.16 

แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีสง่ผลตอ่การจ าหนา่ยไฟฟ้า ดงันี ้

ปัจจัยด้านบวก 

• การสง่ออก 

ยังคงเป็นตัวขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจไทยจากยอดค าสั่งซือ้สินคา้ท่ีส าคัญอาทิ  รถยนต ์

คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กกล้า ไปยังประเทศ คู่ค้าหลักจากตลาดส าคัญ  คือ จีน 

สหรฐัอเมรกิา ฮอ่งกง สง่ผลดีตอ่หว่งโซอ่ปุทานในประเทศ 

• เศรษฐกิจภายในประเทศ 

เสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าจะอยู่ในระดับท่ีทรงตัว โดยอุปสงคใ์นการ

จบัจ่ายใชส้อยของภาครวัเรือน ยงัคงไดร้บัอานิสงสจ์ากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั เช่น โครงการคนละครึ่ง

เฟส 4 ชอ้ปดีมีคืน รวมทัง้การช่วยเหลือทางดา้นสภาพคล่องทางเงินผ่านแพลตฟอรม์ Digital Supply chain Finance 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs และเกษตรกรไทยให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน  และการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศจากโครงการ เราเท่ียวดว้ยกนัเฟส 4 โดยเพิ่มหอ้งพกัอีก 2 ลา้นหอ้ง และขยาย

เวลาถึงเดือน พฤษภาคม 2565 เพ่ือพยงุเศรษฐกิจภายในประเทศใหด้  าเนินตอ่ไปได ้

• นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ 

เปิดลงทะเบียน Thailand Pass ส าหรบัผูเ้ดินทางเขา้ไทยทัง้คนไทยและชาวตา่งชาติในรูปแบบ 

Test & Go เริ่ม  1 ก.พ. 2565 และการขยายพื ้น ท่ี  Sandbox รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการโดยสามารถให้

แอลกอฮอลไ์ดถ้ึง 23:00 น. ส าหรบัรา้นอาหาร SHAPLUS จะสง่เสรมิใหก้ารทอ่งเท่ียวภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้ 

• RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) 

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 35 การเจรจา กรอบความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบั

ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นเขตการคา้เสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกมีไทย

เป็น 1 ใน 15 ประเทศท่ีร่วมก่อตัง้ มีผลบงัคบัใชพ้รอ้มกับศกัราชใหม่ 1 ม.ค. 2565 ประเทศไทยจะไดป้ระโยชนคื์อ

ยกเลิกภาษีน าเขา้ท่ีเก็บกบัสินคา้ไทย จ านวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทนัที จ  านวน 29,891 รายการ 

 

 



 

56 

 

• การฉีดวคัซีน 

ประเทศไทยยงัคงเรง่ใหมี้การฉีดวคัซีน Booster อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสกัดกัน้การแพรร่ะบาดของ 

โรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรกัษาความเช่ือมั่นของทัง้ภาคครวัเรือนและภาคเอกชน ให้

สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตอ่ไปได ้

ปัจจัยด้านลบ 

• การแพรร่ะบาดของ โรค COVID-19 สายพนัธุโ์อมิครอน 

การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน  ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ ้นทั้งจาก

ภายในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งถือไดว้า่ยงัคงเป็นอปุสรรคส าคญัท่ีมีผลตอ่การเตบิโตในส่วนของทัง้ภาคเศรษฐกิจ

และการทอ่งเท่ียว 

• อตัราเงินเฟ้อ 

จากราคาพลงังาน โดยเฉพาะน า้มันท่ียงัคงมีแนวโนม้ท่ีสูงขึน้ต่อเน่ือง ผลกระทบอย่างมากใน

เรื่องของค่าขนส่งและการเดินทาง หรือการด าเนินเครื่องจกัรอุตสาหกรรม ในขณะท่ีราคาสินคา้เพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค อาทิ  เนื ้อสุกร ท่ี ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด  พีอาร์อาร์เอส  (PRRS) Porcine reproductive and 

respiratory syndrome ไขไ่ก่ เนือ้ไก่ ซึ่งเพิ่มขึน้อยา่งมากจนกระทบตอ่ก าลงัซือ้ของภาคประชาชน 

• สงครามระหวา่งประเทศ 

สงครามระหวา่งรสัเซียและยเูครนจะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย ดงันี ้

- ผลจากมาตรการคว ่าบาตรของชาติตะวันตกเช่น การปิดกั้นธนาคารบางแห่งของรสัเซีย 

ไม่ใหเ้ขา้ถึงระบบการส่ือสารทางการเงินท่ีเรียกว่า SWIFT การควบคมุการส่งออกสินคา้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การผลิตน า้มนั ก๊าซธรรมชาติ สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจโลกขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง เน่ืองจากชาติตะวนัตกพึ่งพาพลงังาน

จากรสัเซียเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุโรปชะลอตวั เน่ืองจากการส่งออกไปกลุ่มประเทศใน

ยโุรป สหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัร และกลุม่สมาคมการคา้เสรียโุรป (EFTA) เป็นตลาดสง่ออกท่ีส าคญัของไทย 

- ในอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตวข์องไทย พึ่งพาสินคา้จากรสัเซียและยูเครน อาทิ ปุ๋ ย 

ขา้วโพด ขา้วสาลี ขา้วบารเ์ลย ์และน า้มนัทานตะวนั ซึ่งผลจากสงครามดงักล่าวจะท าใหป้ระเทศไทยตองน าเขา้สินคา้

เหลา่นี ้ในราคาท่ีสงูขึน้ 
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- ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอรจ์ะยืดเยือ้ยาวนานขึน้ และเป็นอุปสรรคต่อการผลิต

ของอตุสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และรถยนตข์องไทย เน่ืองจากประเทศรสัเซียและยเูครนเป็น

ผูผ้ลิตแรพ่าลาเดียมและก๊าซนีออนหลกัของโลก ซึ่งเป็นสว่นส าคญัในการผลิตเซมิคอนดกัเตอร ์(ชิป) 

- ปัญหาอตัราคา่ระวางเรือมีแนวโนม้ราคาสงูขึน้เน่ืองจากราคาน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผลต่อเน่ือง

ใหร้าคาสินคา้สง่ออกสงูขึน้ตามไปดว้ย 

• ภาวะหนีส้ินของครวัเรือน โรงแรม และ SMEs 

ในส่วนของภาคธุรกิจต่าง ๆ ในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรายย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยังคงไดร้บัผลกระทบมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งในส่วนของภาค

ครวัเรือน ผลกระทบจากการจา้งงานยงัคงอยู่ในช่วงเปราะบาง ภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึน้ และความเส่ียงจากรายได้

ลดลง สง่ผลใหป้ระสบปัญหาทางการเงินในระยะยาว 

• หนีส้ินของภาครฐั 

การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ยงัคงส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินทัง้ของภาคครวัเรือน

และเอกชน ภาครฐัตอ้งเพิ่มสดัส่วนหนีส้าธารณะตอ่ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่

เกิน 60% ตอ่ GDP เป็นตอ้งไมเ่กิน 70% ตอ่ GDP ท าใหอ้าจมีความเส่ียงหากรฐับาลไมส่ามารถน างบประมาณไปท า

ใหเ้กิดการจา้งงานและโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และท าใหร้ายไดข้องประเทศสูงขึน้ได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ

เสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของประเทศ 

• สภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

สถานการณ์ฝนปี 2565 อาจเป็นปีท่ีเกิดฝนตกแปรปรวน จากผลกระทบการเกิดสภาวะ  

ลานีญา ตัง้แตเ่ดือน ต.ค.2564 โดยจะมีพายฤุดรูอ้นและฝนตกเกิดขึน้บอ่ยครัง้ตัง้แตเ่ดือน มี.ค. - พ.ค. แตจ่ะทิง้ช่วงใน

เดือน เม.ย. - ก.ค. โดยคาดว่าในเดือน มิ.ย. ฝนจะตกนอ้ยลงและกลับมาตกอีกครัง้ในช่วงเดือน ก.ค. สุดทา้ยตัง้แต่

เดือน ส.ค. เป็นตน้ไป ฝนจะกลบัมาตกนอ้ยกว่าปกติ จากการพลิกกลบัไปเป็นสภาวะเอลนีโญ ท าใหเ้กิดสภาพอากาศ

แปรปรวนมากขึน้ โดยเฉพาะพายฤุดรูอ้นท่ีสง่ผลตอ่ระบบจ าหนา่ยโดยตรง 
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มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า จากผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในปี 2564 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อ

ระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทัง้ภาคครวัเรือน ธุรกิจ และอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่

อาศยั มีการท างานภายในท่ีพกัอาศยั (Work from Home) การเรียนออนไลน ์รวมการกกัตวัท่ีบา้น (Home Isolation) 

ท าใหมี้การใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ คณะรฐัมนตรี และคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน จึงไดมี้มติ

ใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้

ด  าเนินมาตรการในการชว่ยเหลือประชาชนตามมตขิา้งตน้ และตามอ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สรุปไดด้งันี ้

มาตรการช่วยเหลือ ผู้ใช้ไฟฟ้าทีไ่ด้รับการช่วยเหลือ 
ค่าไฟฟ้าประจ าเดอืน

ทีด่ าเนินมาตรการ 

1. มาตรการชว่ยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟ้า ประเภทบา้น
อยูอ่าศยัและกิจการขนาดเล็ก (ไมร่วมสว่น

ราชการและรฐัวิสาหกิจ) 

 ก.พ. - มี.ค., 

พ.ค. - มิ.ย. 

และ ก.ค. - ส.ค. 2564 

1.1 ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก 1.1 บา้นอยูอ่าศยัประเภท 1.1.1 

1.2 สว่นลดคา่ไฟฟ้า  
(น าหนว่ยการใชแ้ตล่ะเดือนเปรียบเทียบ

กบัเดือนฐาน) 

1.2 บา้นอยูอ่าศยัประเภท 1.1.2 และ 1.2 

1.3 ไฟฟ้าฟร ี
- 50 หนว่ยแรก (ก.พ.-มี.ค., พ.ค.-มิ.ย.) 

- 100 หน่วยแรก  (ก.ค.-ส.ค.) 

1.3 กิจการขนาดเล็ก (ไมร่วมสว่น

ราชการและรฐัวิสาหกิจ) 

2. ยกเวน้การเรียกเก็บคา่ไฟฟ้าอตัราขัน้ต  ่า กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ 

กิจการเฉพาะอยา่ง องคก์รท่ีไม่

แสวงหาก าไร (อตัรา TOU) สบูน า้เพ่ือ

การเกษตร (อตัรา TOU) 

ม.ค. - มี.ค. และ 

พ.ค. - ธ.ค. 2564 

3. การขอผ่อนช าระคา่ไฟฟ้า  ม.ค. - ธ.ค. 2564 

3.1 ขอแบง่ช าระเป็นงวดได ้รอบบลิละไม่
เกิน 6 งวด และไมเ่รียกเก็บดอกเบีย้ 

3.1 กิจการเฉพาะอยา่ง  

3.2 ขอผอ่นช าระคา่ไฟฟ้าได ้(เง่ือนไขเป็นไป
ตามท่ี กฟภ. ก าหนด) 

3.2 ทกุประเภท  
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เปรียบเทยีบหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2564 : กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิม่ (ลด) (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ลูกค้ารายใหญ่ 

อตุสาหกรรม 62,825.08  61,252.94  58,472.68  62,706.21  0.46  (2.50)  (4.54)  7.24  

พาณิชยร์ายใหญ่ 16,203.78  17,098.62  14,587.93  13,849.98  4.36  5.52  (14.68)  (5.06)  

รวมลูกค้ารายใหญ่ 79,028.86  78,351.56  73,060.61  76,556.20  1.23  (0.86) (6.75)  4.78  

ลูกค้ารายย่อย 

บา้นอยูอ่าศยั 32,078.34  34,905.54  37,166.63  38,518.99  2.38  8.81  6.48  3.64  

พาณิชยร์ายย่อย 12,068.69  12,759.90  12,563.01  12,632.73  2.62  5.73  (1.54)  0.55  

รวมลูกค้ารายย่อย 44,147.03  47,665.44  49,729.64  51,151.73  2.45  7.97  4.33  2.86  

ภาครัฐ 11,498.00  12,161.13  12,076.88  11,979.31  2.29  5.77  (0.69)  (0.81)  

รวม 134,673.89  138,178.13  134,867.12  139,687.23  1.72  2.60  (2.40)  3.57  
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เปรียบเทยีบหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2564 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก 

ประเภทกิจกรรม 
หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิม่ (ลด) (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

อาหาร 13,260.71 13,335.84 13,307.12 13,648.32 0.18  0.57  (0.22)  2.56  

เหล็ก 6,736.69 6,266.31 5,669.56 6,973.43 5.25  (6.98)  (9.52)  23.00  

อิเล็กทรอนิกส ์ 6,251.60 5,887.87 5,982.20 6,237.63 2.76  (5.82)  1.60  4.27  

ยานยนต ์ 4,627.66 4,282.94 3,393.39 4,017.07 0.13  (7.45)  (20.77)  18.38  

พลาสตกิ 3,496.80 3,608.26 3,513.84 3,693.46 6.83  3.19  (2.62)  5.11  

ซีเมนต ์ 3,284.58 2,882.73 2,825.74 2,912.90 (5.47)  (12.23)  (1.98)  3.08  

สิ่งทอ 3,293.05 3,003.65 2,517.25 2,603.89 (9.04)  (8.79)  (16.19)  3.44  

ปศสุตัว ์ 2,254.69 2,393.29 2,493.96 2,562.43 3.69  6.15  4.21  2.75  

หา้งสรรพสินคา้ 2,926.57 2,952.20 2,477.89 2,277.26 2.78  0.88  (16.07)  (8.10)  

เคมีภณัฑ ์ 1,587.84 1,637.05 1,608.62 1,720.49 (1.61)  3.10  (1.74)  6.95  
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ร้อยละ อัตราเพ่ิม (ลด) หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2564 : สูงสุด 10 อันดับ
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เปรียบเทยีบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2561 - 2564 : กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) อัตราเพิม่ (ลด) (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ลูกค้ารายใหญ่ 

อตุสาหกรรม        35,516         36,213         37,066         37,856  2.85  1.96  2.36  2.13  

พาณิชยร์ายใหญ่        46,774         50,408         50,394         48,810  5.02  7.77  (0.03)  (3.14)  

รวมลูกค้ารายใหญ่        82,290         86,621         87,460         86,666  4.07  5.26  0.97  (0.91)  

ลูกค้ารายย่อย 

บา้นอยูอ่าศยั 17,450,482  17,816,406  18,308,892  18,757,812  2.04  2.10  2.76  2.45  

พาณิชยร์ายย่อย    1,687,736     1,733,449     1,759,639     1,817,650  2.12  2.71  1.51  3.30  

รวมลูกค้ารายย่อย 19,138,218  19,549,855  20,068,531  20,575,462  2.05  2.15  2.65  2.53  

ภาครัฐ  548,246  557,389  578,726   595,404  3.94  1.67  3.83  2.88  

รวม 19,768,754  20,193,865  20,734,717  21,257,532  2.11  2.15  2.68  2.52  
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เปรียบเทยีบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2561 - 2564 : กลุ่มลูกค้า 
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การลงทุนทีส่ าคัญในปัจจุบนัและอนาคต 

การพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ดว้ยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกซึ่งมีตน้ทุนต ่าลง เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีความสามารถ

สงูขึน้ เช่น Cloud, Big data, Block chain, IoT, Storage, Artificial intelligence นวตักรรมท่ีพลิกโฉมการตลาดและ

สังคมโลก (Disruptive Innovation) รวมทัง้พฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟท่ีเปล่ียนไป มีความตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลและการ

บริการท่ีรวดเร็วมากยิ่งขึน้  ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคครัวเรือนและภาคขนส่งมากขึน้  ก าลังเปล่ียนแปลง

โครงสรา้งตลาดและอตุสาหกรรมการผลิตพลงังานและไฟฟ้า จากเดิมท่ีไฟฟ้าจะถกูผลิตจากศนูยก์ลาง (Centralized 

Generation) โดยหน่วยงานการไฟฟ้า หรือผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ สู่การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed 

Generation) จากพลงังานทางเลือก โดยจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายย่อยมีแนวโนม้เพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ นอกจากนี ้ผูใ้ชไ้ฟใน

ปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนบทบาทจากผูใ้ชไ้ฟฟ้า เป็นผูท่ี้สามารถผลิตไฟฟ้าไดด้ว้ย ท่ีเรียกวา่ Prosumer ดงันัน้ ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง

และการตอบสนองอยา่งรวดเรว็จงึเป็นสิ่งจ  าเป็นในการบริหารจดัการการใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไดว้างแผนธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการตัดสินใจลงทุน  โดยใช้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล า้สมัย เพ่ือน าองคก์รไปสู่การเป็น Digital Utility ท่ีมีโครงข่ายระบบ

ไฟฟ้าท่ีมีความฉลาดมากยิ่งขึน้ มีความสามารถในการรบัและสง่ขอ้มลูแบบทนัทว่งที สามารถบรหิารจดัการแหลง่จา่ย

และโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรกัษาสมดุลของโหลดและพลังงานไดอ้ย่างรวดเร็ว  อีกทัง้ยังสามารถการ

ประมวลผลแบบขอ้มลูแบบ Big Data ได ้

เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามวิสยัทศันแ์ละนโยบายของการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค รฐับาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลงังาน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพลงังานไฟฟ้า การไฟฟ้า

สว่นภมูิภาคไดก้ าหนดการพฒันาระบบไฟฟ้าไว ้3 ดา้น ดงันี ้

1. การใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุทั่วถึงทกุพืน้ท่ี ดว้ยคณุภาพท่ีมั่นคงเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า 

2. การยกระดบัโครงขา่ยไฟฟ้าใหมี้ความล า้สมยั 

3. การเติบโตอยา่งยั่งยืนและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

การวางแผนการลงทุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงวางแผนการลงทุนในการพฒันาระบบไฟฟ้า ตามวิสยัทศันแ์ละนโยบายของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รฐับาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้
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ค านึงถึงสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไดก้ าหนดแผนการลงทนุตามกรอบแผนพฒันาระบบไฟฟ้า 

โดยมีโครงการ/แผนงานลงทุนท่ีส าคญัท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการ/แผนงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในปี 2564 

และโครงการ/แผนงานท่ีคาดว่าจะด าเนินการใน 3 ปีขา้งหนา้ รวม 27 โครงการ 7 แผนงาน วงเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 

310,350.01 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1. โครงการ/แผนงาน ท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ และด าเนินการแลว้เสรจ็ในปี 2564 จ  านวน 16 โครงการ  

4 แผนงาน ดงันี ้

โครงการ/แผนงาน 
วงเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
สถานะด าเนินงาน 

1. โครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า 

ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 1) 

7,060 ผลความคืบหนา้โครงการ 86.01% 

2. โครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า 

ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 2) 

4,540 ผลความคืบหนา้โครงการ 77.89% 

3. โครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า 

ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 3) 

15,085 ผลความคืบหนา้โครงการ 81.46% 

4. โครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า 

ระยะท่ี 9 (สว่นท่ี 4) 

4,485 ผลความคืบหนา้โครงการ 77.90% 

5. โครงการเพิ่มความเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า 

ระยะท่ี 3 

15,155 ผลความคืบหนา้โครงการ 99.56% 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศนูยส์ั่งการ

จา่ยไฟ 

4,530 ผลความคืบหนา้โครงการ 55.76% 

7. โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะ  

(Smart Grid) ในพืน้ท่ีเมืองพทัยา จ.ชลบรุี 

1,069 ผลความคืบหนา้โครงการ 100.00% 

8. โครงการพฒันาระบบสง่และจ าหนา่ย  

ระยะท่ี 1 

62,678.71 ผลความคืบหนา้โครงการ 44.68% 

9. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรบัการ

จดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก        

(จงัหวดัตาก, จงัหวดัสระแกว้, จงัหวดัตราด, 

จงัหวดัมกุดาหาร, จงัหวดัสงขลา และ

จงัหวดัหนองคาย                  

 

3,140 ผลความคืบหนา้โครงการ  46.52% 
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โครงการ/แผนงาน 
วงเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
สถานะด าเนินงาน 

10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าใหพื้น้ท่ีท ากิน

ทางการเกษตร ระยะท่ี 2 

2,030 ผลความคืบหนา้โครงการ 100% 

11. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 

ระยะท่ี 1 

11,668.56 ผลความคืบหนา้โครงการ  57.57% 

 

12. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรบัการ

จดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 

(จงัหวดัเชียงราย, จงัหวดันราธิวาส, จงัหวดั

นครพนม และ จงัหวดักาญจนบรุี) 

4,000 ผลความคืบหนา้โครงการ  55.86% 

13. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าใหบ้า้นเรือน

ราษฎรรายใหม ่ระยะท่ี 2 

6,565 ผลความคืบหนา้โครงการ 66.56% 

14. โครงการก่อสรา้งสายเคเบลิใตน้  า้ 115 เควี 

เพ่ือทดแทนและเพิ่มความสามารถในการ

จา่ยไฟไปยงัเกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 

2,130 ผลความคืบหนา้โครงการ 24.41% 

15. โครงการพฒันาระบบสง่และจ าหนา่ย 

ระยะท่ี 2 

77,334 ผลความคืบหนา้โครงการ 6.52% 

16. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงขา่ย

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid)  

เกาะพะลวย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

172 อยูร่ะหว่างการพิจารณาผล การจา้ง

เหมาก่อสรา้งตามโครงการฯ 

17. แผนงานพฒันาภมูิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 

ระยะท่ี 3 

2,090 ผลความคืบหนา้แผนงาน  99.20% 

18. แผนงานระยะยาวก่อสรา้งเคเบลิใตด้นิ 1,350 ผลความคืบหนา้แผนงาน 16.29% 

19. แผนงานพฒันาศนูยว์ิเคราะหแ์ละ

แกปั้ญหาไฟฟ้าขดัขอ้ง 

22.44 

 

ระยะท่ี 1 จ  านวน 12 แหง่  

ผลความคืบหนา้ 100% 

 128.30 ระยะท่ี 2 จ  านวน 24 แหง่  

ผลความคืบหนา้ 100% 

 

 

 

705.00 ระยะท่ี 3 จ  านวน 134 แหง่              

แลว้เสรจ็ 133 แหง่ 

ผลความคืบหนา้ 99.25% 

 



 

68 

 

โครงการ/แผนงาน 
วงเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
สถานะด าเนินงาน 

20. แผนงานปรบัปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบลิใต้

ดนิ 1 จงัหวดั 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

4,300 ผลความคืบหนา้แผนงาน 48.97% 

วงเงนิลงทุนรวมของโครงการ/แผนงาน 

ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  

และด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 

230,238.01 

 

 

2. โครงการ/แผนงาน ท่ีคาดวา่จะลงทนุใน 3 ปี ขา้งหนา้ จ านวน 11 โครงการ 3 แผนงาน ดงันี ้

โครงการ/แผนงาน 
วงเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
สถานะด าเนินงาน 

1. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
ระยะท่ี 2 

 

7,900 อยูร่ะหว่างน าเสนอโครงการฯ คาดวา่

จะไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตรี ประมาณปี 2566 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าใหพื้น้ท่ีท ากิน

ทางการเกษตร ระยะท่ี 3 

4,500 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

3. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 

6,500 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

4. โครงการเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า     
ระยะที่ 1 

12,000 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบจ่าหน่ายแรงต่่า ระยะที่ 1 

18,900 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงานของ 

6. โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าใหพื้น้ท่ี      

เกาะตา่ง ๆ (12 เกาะ) 

6,630 อยูร่ะหว่างจดัท ารายงานศกึษาความ

เหมาะสมโครงการ (FS) และจดัท า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้ 

(IEE) 

7. โครงการเพิ่มความสามารถในการจา่ยไฟ

ดว้ยสายเคเบลิใตน้  า้ใหเ้กาะตา่ง ๆ ท่ีมี

ไฟฟ้าใชแ้ลว้ (4 เกาะ) 

2,507 อยูร่ะหว่างจดัท ารายงานศกึษาความ

เหมาะสมโครงการ (FS) และจดัท า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้ 

(IEE) 
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โครงการ/แผนงาน 
วงเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
สถานะด าเนินงาน 

8. โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะ 7,020 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

9. โครงการพฒันาโครงขา่ยใหมี้ความทนัสมยั

รองรบัเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต 

ระยะท่ี 1 

3,725 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้โดยพลังงานทดแทน 

3,280 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

11. โครงการกิจการไฟฟ้าเพ่ือสงัคม ส าหรบัพืน้ท่ี

ไมมี่ไฟฟ้า ระยะท่ี 1 

64 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

12. แผนงานจัดหาและติดตั้งใช้งาน 
Distribution Transformer Monitoring 
(DTM) ระยะที่ 1 

 

900 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งขอบเขตการ

ด าเนินงาน 

13. แผนระยะยาวงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ (ระยะที่ 2) 

5,476 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

14. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
ระยะที่ 1 

710 อยูร่ะหว่างจดัท ารา่งกรอบแผนการ

ด าเนินงาน 

วงเงนิลงทุนรวมของโครงการ/แผนงาน  

ทีค่าดว่าจะลงทุนภายใน 3 ปีข้างหน้า 
80,112 

 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคด าเนินการตามแผนพฒันาระบบไฟฟ้า โดยคาดวา่จะก่อใหเ้กิดผลประโยชน ์ดงันี ้

1. การให้บริการทีค่รอบคลุมท่ัวถงึทุกพืน้ที ่ด้วยคุณภาพทีม่ั่นคงเชื่อถอืได้ของระบบไฟฟ้า 

สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าเขา้ถึงและครอบคลมุทั่วทุกพืน้ท่ีบริการ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนใหส้งูขึน้ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชนบทไดมี้ไฟฟ้าใช ้สามารถเขา้ถึงการบริการขัน้พืน้ฐาน ซึ่งเป็น

จดุเริ่มตน้ในการพัฒนาคณุภาพชีวิต การศึกษา และเศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเทียบเท่ากบันานาประเทศ โดย
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การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคไดด้  าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า จนท าใหมี้การเขา้ถึงระบบไฟฟ้ารอ้ยละ 99 ของพืน้ท่ีบริการ

ทัง้หมด 

2. การยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความล า้สมัย 

สามารถใหบ้ริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรบัปรุงเสริม

ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ใหมี้ความมั่นคง เช่ือถือได ้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้าใหมี้ความพึงพอใจ

สงูสดุ ซึ่งปัจจบุนัอตุสาหกรรมไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสรา้งและการด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง เป็นผลมา

จากการเกิดขึน้ของผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากขึน้ เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การท่ีผูบ้ริโภคสามารถผนัตวัมา

เป็น Prosumer และการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 

3. การเตบิโตอย่างย่ังยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

สามารถด าเนินการพฒันาระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลกัขององคก์ร รวมไปถึงการขยาย

เขตระบบไฟฟ้าใหค้รอบคลุมพืน้ท่ีการใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  การพัฒนาคุณภาพการบริการ และการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหไ้ดต้ามมาตรฐานการบริการและยั่งยืน โดยในการด าเนินโครงการอย่างยั่งยืนนัน้ จะตอ้ง

ค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ ท่ีตอ้งเติบโตไปพรอ้มกันอย่างสมดุล

เพ่ือใหป้ระเทศมี “การพฒันาท่ียั่งยืน เป็นการพฒันาท่ีสามารถสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของคนรุน่ปัจจบุนั โดยไม่

กระทบตอ่ขีดความสามารถในการสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของคนในรุน่ตอ่ไป”(United Nations, 2530) 

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ของงานดา้นระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทลั และเทคโนโลยีสนบัสนุน

อ่ืน ๆ จะน าไปสู่การประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภณัฑใ์นโครงข่ายระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเพิ่ม

ขีดความสามารถในการวางแผนบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าอยา่งแมน่ย าและรวดเรว็ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิานมาก

ขึน้ ส่งผลลดจ านวนการช ารุด และยืดอายกุารใชง้านของอปุกรณใ์นระบบไฟฟ้า นอกจากนี ้เทคโนโลยีตา่ง ๆ จะมีสว่น

สนบัสนุนการสรา้ง Digital Platform เพ่ือการวางแผนการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟ และการเช่ือมโยงผูผ้ลิตไฟฟ้ารายย่อย

ดว้ยพลงังานทดแทนเขา้สู่โครงข่ายระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากขึน้  สามารถ

ทดแทนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
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เงนิงบประมาณทีไ่ด้รับ และการจ่ายเงนิน าส่งรัฐ  

เงนิงบประมาณทีไ่ด้รับ 

ปี 2562 - 2564  กฟภ. ได้รบัอนุมัติงบประมาณประจ าปี  ซึ่งประกอบดว้ยงบประมาณท าการ และ

งบประมาณลงทนุ  ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

   งบประมาณท าการ 503,651 508,765 504,544 

   งบประมาณลงทนุ 158,500 157,296 125,547 

รวม 662,151 666,061 630,091 

การจ่ายเงนิน าส่งรัฐ 

ปี 2562 - 2564 การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ไดจ้่ายเงินน าสง่รฐัใหก้ระทรวงการคลงั โดยจดัสรรจากก าไรสทุธิ

ตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

การจา่ยเงินน าสง่รฐั 7,854 7,300 6,715 
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 รายงานข้อมูลส าคัญ 

  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เพิม่ (ลด) ปี 2564-2563 

จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร    (ลา้นบาท) 497,247 473,168 24,079 5.09 

รายไดอ่ื้น                                           (ลา้นบาท) 12,240 16,942 (4,702) (27.75) 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน                           (ลา้นบาท) 491,565 476,195 15,370 3.23 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน                                       (ลา้นบาท) 3,901 3,970 (69) (1.74) 

ก าไรสทุธิ                                            (ลา้นบาท) 14,021 9,945 4,076 40.99 

เงินลงทนุในสินทรพัย ์                         (ลา้นบาท) 50,132 48,622 1,510 3.11 

เงินกู ้                                                 (ลา้นบาท) 127,221 107,439 19,782 18.41 

สินทรพัยส์ทุธิ                                      (ลา้นบาท) 484,478 455,639 28,839 6.33 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า                                        (ราย) 21,257,532 20,734,717 522,815 2.52 

หนว่ยจ าหนา่ย รวมไฟฟ้าไมค่ดิมลูคา่ (ลา้นหนว่ย) 139,687 134,868 4,819 3.57 

หนว่ยจ าหนา่ยโดยเฉล่ีย                    (หนว่ย/ราย) 6,571 6,504 67 1.03 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ             (เมกะวตัต)์ 21,282 20,001 1,281 6.40 

การรบัซือ้พลงังานไฟฟ้า                    (ลา้นหนว่ย) 147,737 142,677 5,060 3.55 

     - รบัซือ้                                        (ลา้นหนว่ย) 147,650 142,587 5,063 3.55 

     - ผลิตเอง                                    (ลา้นหนว่ย) 87 90 (3) (3.33) 

ระบบสายสง่                              (วงจร-กิโลเมตร) 14,719 13,527 1,192 8.81 

ระบบจ าหนา่ยแรงสงู                  (วงจร-กิโลเมตร) 331,889 323,898 7,991 2.47 

ระบบจ าหนา่ยแรงต ่า                  (วงจร-กิโลเมตร) 507,211 493,105 14,106 2.86 

จ านวนส านกังาน                                       (แหง่) 946 946 0 0.00 

จ านวนพนกังาน                                          (คน) 28,168 28,372 (204) (0.72) 

จ านวนลกูจา้ง                                             (คน) 5,669 6,063 (394) (6.50) 

จ านวนหมูบ่า้นทั่วประเทศ                     (หมู่บา้น) 74,317 74,317 0 0.00 

จ านวนหมูบ่า้นท่ีมีไฟฟ้าใช ้                   (หมู่บา้น) 74,301 74,301 0 0.00 

รอ้ยละของหมูบ่า้นท่ีมีไฟฟ้าใช ้                      (%) 99.98 99.98 0 0.00 
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จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

     
(หนว่ย : ราย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

บา้นอยูอ่าศยั   (<150 หนว่ย) 9,510,131 9,821,425 9,992,167 10,073,417 9,982,438 

บา้นอยูอ่าศยั   (>150 หนว่ย) 9,247,681 8,487,467 7,824,239 7,377,065 7,119,077 

กิจการขนาดเล็ก 1,720,379 1,681,395 1,665,138 1,639,386 1,610,008 

กิจการขนาดกลาง 83,111 82,605 80,928 77,285 74,266 

กิจการขนาดใหญ่ 7,511 7,351 7,043 6,812 6,625 

กิจการเฉพาะอยา่ง 11,941 13,688 14,152 12,896 12,530 

องคก์รท่ีไมแ่สวงหาก าไร 1,000 1,063 1,076 1,131 1,305 

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 5,627 5,871 5,879 5,484 5,046 

ไฟฟ้าชั่วคราว 397,788 371,422 352,046 331,913 312,699 

ไฟฟ้าส ารอง 99 98 95 82 64 

Interruptible 4 4 4 4 3 

EV 11 1 0 0 0 

ไฟฟา้ไม่คดิมูลคา่* 272,249 262,327 251,098 243,279 236,718 

รวม 21,257,532 20,734,717 20,193,865 19,768,754 19,360,779 

รอ้ยละการเพิ่มของจ านวน

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า (%) 

2.52 2.68 2.15 2.11 2.47 

ดชันีการเพิ่มของจ านวนผูใ้ช้

ไฟฟ้า โดยก าหนดใหปี้ 2560 

เป็นฐาน 

109.80% 107.10% 104.30% 102.11% 100.00% 

 หมายเหต ุ: *ไฟฟ้าไมค่ดิมลูคา่ ประกอบดว้ย 1) ไฟฟ้าอาคารส านกังาน และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค     

2) ไฟฟ้าถนนทางหลวง และไฟฟ้าสาธารณะ  3)ไฟฟ้าทหารผา่นศกึ  4) ไฟฟ้าเรือนรบัรอง  5) ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เชน่ ไฟฟ้า

ลานกีฬา  ไฟฟ้ารกัษาความปลอดภยั บรรเทาสาธารณภยั ไฟฟ้าราชพิธี 
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หน่วยจ าหน่าย 

หนว่ยจ าหนา่ยแยกตามประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า                                                                        (หนว่ย :ลา้นหนว่ย) 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

บา้นอยูอ่าศยั (<150 หนว่ย) 8,104 8,942 8,088 8,110  8,141  

บา้นอยูอ่าศยั (>150 หนว่ย) 30,415 28,225 26,817 23,969  23,192  

กิจการขนาดเล็ก 13,964 13,911 14,075 13,347  13,035  

กิจการขนาดกลาง 21,708 21,554 22,409 21,756  21,157  

กิจการขนาดใหญ่ 56,522 53,115 56,151 57,018  56,729  

กิจการเฉพาะอยา่ง 2,530 3,094 4,533 4,309  4,183  

องคก์รท่ีไมแ่สวงหาก าไร 71 71 77 71  66  

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 398 417 468 365  298  

ไฟฟ้าชั่วคราว 896 925 976 942  977  

ไฟฟา้ส ารอง 153 109 176 112  80  

Interruptible 1,635 1,487 1,540 1,936  1,925  

EV 0 0 0 0 0  

ไฟฟา้ไม่คดิมูลคา่* 3,291 3,018 2,869 2,739  2,618  

รวม 139,687  134,868   138,179   134,674   132,401  

รอ้ยละการเพิ่มของหนว่ย

จ าหนา่ย (%) 

3.57  (2.40)  2.60   1.72   2.10  

ดชันีการเพิ่มของหนว่ยจ าหน่าย

โดยก าหนดใหปี้ 2560 เป็นฐาน 

105.50% 101.86% 104.36% 101.72% 100.00% 

หมายเหต ุ: *ไฟฟ้าไมค่ดิมลูคา่ ประกอบดว้ย 1) ไฟฟ้าอาคารส านกังาน และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค     

2) ไฟฟ้าถนนทางหลวง และไฟฟ้าสาธารณะ  3)ไฟฟ้าทหารผา่นศกึ  4) ไฟฟ้าเรือนรบัรอง  5) ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เชน่ ไฟฟ้า

ลานกีฬา  ไฟฟ้ารกัษาความปลอดภยั บรรเทาสาธารณภยั ไฟฟ้าราชพิธี 
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หนว่ยจ าหนา่ยไฟฟ้าแบง่ตามประเภท (ไมร่วมไฟฟ้าไมค่ดิมลูคา่)                                           (หนว่ย : ลา้นหนว่ย) 

ประเภท ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ธุรกิจและอตุสาหกรรม 96,512 93,270  98,884   98,478   97,109  

บา้นอยูอ่าศยั และ

ประเภทอตัราอ่ืน ๆ 

39,884  38,580   36,426   33,457   32,674  

รวม 136,396  131,850   135,310   131,935   129,783  

รอ้ยละการเพิ่มของ

หนว่ยจ าหนา่ย (%) 

3.45  (2.56)  2.56   1.66   2.01  

ดชันีการเพิ่มของหนว่ย

จ าหนา่ยโดยก าหนดให้

ปี 2560 เป็นฐาน 

105.10% 101.59% 104.26% 101.66% 100.00% 

 

ปีงบประมาณ 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

บ้านอยู่อาศัย 

และประเภทอัตราอื่นๆ 
รวม 

ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % 

2560  97,109  74.82 32,674 25.18  129,783  100.00 

2561  98,478  74.64 33,457 25.36  131,935  100.00 

2562  98,884  73.08 36,426 26.92  135,310  100.00 

2563  93,270  70.74 38,580 29.26  131,850  100.00 

2564 96,512 70.76 39,884 29.24 136,396 100.00 

หมายเหต ุ: ประเภทธุรกิจและอตุสาหกรรม หมายถึง กิจการขนาดเล็ก  กิจการขนาดกลาง  กิจการขนาดใหญ่  

กิจการเฉพาะอยา่ง  ไฟฟ้าส ารอง และ Interruptible 

 ประเภทบา้นอยู่อาศยั และประเภทอตัราอ่ืน ๆ  หมายถึง บา้นอยูอ่าศยั (<150 หนว่ย) บา้นอยูอ่าศยั 

(>150 หน่วย) สว่นราชการและองคก์รไมแ่สวงหาก าไร สบูน า้เพ่ือการเกษตร และไฟฟ้าชั่วคราว  
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หน่วยซือ้และผลิตเอง 

การผลิตและรบัซือ้พลงังานไฟฟ้า     (หนว่ย : ลา้นหน่วย) 

แหล่งทีม่า ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคผลิตเอง 87  90   85   105   105  

ซือ้จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่

ประเทศไทย 

136,255  131,558   134,602   131,861   130,252  

ซือ้จากกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน 

71  47   73   103   112  

ซือ้จาก VSPP 11,232  10,887   11,159   10,131   8,981  

ซือ้จาก Solar PV Rooftop 92  94   98   96   98  

รวม 147,737  142,676   146,017   142,296   139,548  

 

 

จ านวนพนักงานแยกตามคุณวุฒิ (หนว่ย : คน) 

คุณวุฒิ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ปรญิญา 9,232 9,219 9,190 9,148 8,949 

อนปุรญิญา – ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 16,238 15,939 16,006 15,785 15,409 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ – มธัยมศกึษาปีท่ี 6 2,286 2,687 3,232 3,933 4,484 

อ่ืน ๆ 412 527 657 793 993 

รวม 28,168 28,372 29,085 29,659 29,835 
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ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายศภุชยั เอกอุน่ 

 

ผูว้า่การ 
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต/วิศวกรรม

ความปลอดภยั 

- ผูว้า่การ 

- รองผูว้า่การวิศวกรรม 

- รองผูว้า่การการไฟฟา้ ภาค 3 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 1 

(อยธุยา) ภาค 3 

17-ส.ค.-64 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

นายเขมรตัน ์ศาสตร์

ปรชีา 

รองผูว้า่การ

ประจ าผูว้า่

การ 

59 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

รฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/การจดัการ

ส าหรบันกับรหิาร 

- รองผูว้า่การประจ าผูว้า่การ 

- รองผูว้า่การธุรกิจ รกัษาการ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษัิท พีอี

เอ เอ็นคอม  อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 

- รองผูว้า่การประจ าผูว้า่การ 

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร ์

เนชั่นแนล จ ากดั 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(ชลบรุ)ี ภาค 3 

1-ต.ค.-62 

1-ก.พ.-62 

 

 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

 

1-ต.ค.-59 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: รกัษาการกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นางพบิลูรชัต ์วงศล์

มาย 

รองผูว้า่การ

ประจ าผูว้า่

การ 

59 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั นิติศาสตรบณัฑติ - รองผูว้า่การประจ าผูว้า่การ 

- ผูช้่วยผูว้า่การบรหิารองคก์ร 

(กฎหมาย) 

- ผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายคดีและ

สอบสวน   

1-ต.ค.-64 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-60 

1-พ.ค.-60 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

 

นายวเิชียร ปัญญาวา

นิชกลุ 

รองผูว้า่การ

วางแผนและ

พฒันาระบบ

ไฟฟา้ 

58 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต/วิศวกรรม

การจดัการอตุสาหกรรม 

- รองผูว้า่การวางแผนและ

พฒันาระบบไฟฟา้ 

- รองผูว้า่การการไฟฟา้ ภาค 3 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(ชลบรุ)ี ภาค 3 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายภาณมุาศ ลิม้

สวุรรณ 

รองผูว้า่การ

ยทุธศาสตร ์

57 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผูว้า่การยทุธศาสตร ์

- รองผูว้า่การอ านวยการ 

- รองผูว้า่การกิจการสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(นครศรธีรรมราช) ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้าก่าลัง 

นายชาตชิาย ภมุรนิทร ์ รองผูว้า่การ

ธุรกิจและ

การตลาด 

 

57 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

 

พฒันบรหิารศาสตรมหา

บณัฑิต/รฐัประศาสน

ศาสตร ์

 

- รองผูว้า่การธุรกิจและ

การตลาด 

- รองผูว้า่การยทุธศาสตร ์

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(ชลบรุ)ี ภาค 3 

- ผูเ้ช่ียวชาญระดบั 13 

 ประจ าผูว้า่การ 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายจรรยา วฒันกลุ รองผูว้า่การ

การไฟฟา้ 

ภาค 1 

58 มหาวิทยาลยับรูพา รฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/นโยบาย

สาธารณะ 

- รองผูว้า่การการไฟฟา้ ภาค 1 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 3 

(ลพบรุ)ี ภาค 1 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

1-ต.ค.-63 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

อตุสาหกรรมศาสตร

บณัฑิต 

/เทคโนโลยีวดัคมุทาง

อตุสาหกรรม      

 

 

 

นายณฐัวรรธน ์อคัร

รุง่เรอืงกลุ 

 

รองผูว้า่การ

การไฟฟา้ 

ภาค 2 

58 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผูว้า่การการไฟฟา้ ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 3 

(นครราชสมีา) ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อืน่ในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/ไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายสมปอง ด ารงออ่ง

ตระกลู 

 

รองผูว้า่การ

การไฟฟา้ 

ภาค 3 

58 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 

-รองผูว้า่การการไฟฟา้ ภาค 3 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัชลบรุ ี

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผน

ธุรกิจ รองผูว้า่การการไฟฟา้

ภาค 4 

1-ต.ค.-64 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษาวิทยาเขตเทเวศร ์

วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 

นายสมัฤทธ์ิ โชติบณั 

 

รองผูว้า่การ

การไฟฟา้ 

ภาค 4 

 

58 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/ไฟฟา้ 

 

- รองผูว้า่การการไฟฟา้ ภาค 4 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 3 

(ยะลา) ภาค 4 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร  การไฟฟา้เขต 3 

(ยะลา) ภาค 4 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา  การไฟฟา้เขต 

3 (ยะลา) ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

18-มี.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายประพนัธ ์สนีวล รองผูว้า่การ

วิศวกรรม 

58 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 

- รองผูว้า่การวิศวกรรม 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้        

สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัเชียงใหม ่

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

นายเกรยีงศกัดิ ์กิตติ

ประภสัร ์

รองผูว้า่การ

สารสนเทศ

และสือ่สาร 

58 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 

- รองผูว้า่การสารสนเทศและ

สือ่สาร 

- ผูช้่วยผูว้า่การสารสนเทศและ

สือ่สาร 

- ผูเ้ช่ียวชาญระดบั 13  ประจ า

ส านกัรองผูว้า่การสารสนเทศและ

สือ่สาร 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและ

สนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

 

1-ต.ค.-60 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

บรหิารธุรกิจบณัฑติ/ 

ระบบสารสนเทศ 



 

83 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายพสธุา คนัศร รองผูว้า่การ

ก่อสรา้งและ

บรหิาร

โครงการ 

58 

 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผูว้า่การก่อสรา้งและ

บรหิารโครงการ 

- ผูช้่วยผูว้า่การประจ าผูว้า่การ 

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ บรษัิท พีอีเอ  เอ็นคอม 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสรา้ง

สถานีไฟฟา้ 

-รองผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสรา้ง

สถานีไฟฟา้ 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

 

20-มี.ค.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: กรรมการบรหิาร 

บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

มหาวิทยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธิราช 

 

รฐัประศาสนศาสตร

บณัฑิต/รฐัประศาสน

ศาสตร ์

วิทยาลยัเทคโนโลยีราชธาน ี อตุสาหกรรมศาสตร

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

 

 

นายปราโมทย ์สดุ

ทรพัย ์

รองผูว้า่การ

ปฏิบตัิการ

และ

บ ารุงรกัษา 

58 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

ไฟฟา้ 

- รองผูว้า่การปฏิบตัิการและ

บ ารุงรกัษา 

- ผูช้่วยผูว้า่การประจ าผูว้า่การ 

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ บรษัิท พีอีเอ  เอ็นคอม 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

- ผูช้่วยผูว้า่การปฏิบตัิการและ

บ ารุงรกัษา  

- ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคมุระบบ

ไฟฟา้ 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

 

1-ต.ค.-60 

 

18-มี.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: กรรมการบรหิาร 

บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายชีวิน พฒันคหูะ 

 

รองผูว้า่การ

สนบัสนนุ

องคก์ร 

 

59 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์วิทยาลยัโยนก 

 

พฒันบรหิารศาสตร 

มหาบณัฑิต/รฐัประศาสน

ศาสตร ์

-รองผูว้า่การสนบัสนนุองคก์ร 

- รองผูว้า่การธุรกิจ 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร การไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

 

 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟา้ 

 

นายสชุาติ โชติกธีรกลุ รองผูว้า่การ

บญัชีและ

การเงิน 

60 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจบณัฑติ/ 

การเงินและการธนาคาร 

- รองผูว้า่การบญัชีและการเงิน 

- ผูช้่วยผูว้า่การบญัชีและ

การเงิน 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

 

1-ต.ค.-59 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายภิญโญ ทองเจิม 

 

รองผูว้า่การ

บรหิารองคก์ร 

 

59 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต - รองผูว้า่การบรหิารองคก์ร 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(นครศรธีรรมราช) ภาค 4 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร  การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรธีรรมราช) ภาค 4 

 

1-ต.ค.-64 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

23-ม.ค.-61 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

 นางศศวิิภา อมัพรสทิธิกลู 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

ประจ าผูว้า่

การ 

 

56 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

วิทยาศาสตรบณัฑติ/       

การบญัชี 

- ผูช่้วยผูว้่าการประจ าผูว้่าการ 

- ผูอ้  านวยการส านกัผูว้่าการ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายงานผูว้่าการ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายงานผูว้่า

การ 
 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

1-ต.ค.-59 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้ริหารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี



 

86 
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นายสรุพงศ ์ไชยมงคล ผูช้่วยผูว้า่การ

ประจ าผูว้า่

การ 

58 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

รฐัประศาสนศาสตร์

มหาบณัฑิต 

- ผูช้่วยผูว้่าการประจ าผูว้่า
การ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม
และบริการ การไฟฟ้าเขต 1 

(เชียงใหม่) ภาค 1 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม
และบริการ การไฟฟ้าเขต 3 

(ลพบุรี) ภาค 1 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการและบ ารุงรกัษา 

การไฟฟ้าเขต1 

(เชียงใหม่) ภาค 1 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

1-ม.ค.-58 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

นายจกัร ีกิจบญัชา ผูช้่วยผูว้า่การ

ประจ าผูว้า่

การ 

54 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต/

การจดัการงานบรหิาร

ระดบัสงู 

- ผูช้่วยผูว้่าการประจ าผูว้่า
การ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายงานระบบ
ไฟฟา้ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายบ ารุงรกัษา
ระบบผลติ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย
บ ารุงรกัษาสถานีไฟฟา้และ

ระบบไฟฟา้ 

 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ อตุสาหกรรมศาสตร

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายเอนก จีนสาย ผูช้่วยผูว้า่การ

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

59 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจบณัฑติ/

การเงินและการธนาคาร 

- ผูช้่วยผูว้า่การตรวจสอบ

ภายใน 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

ตรวจสอบกระบวนการ

สนบัสนนุ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย

ปฏิบตัิการตรวจสอบ

กระบวนการสนบัสนนุ 

 

1-ต.ค.-64 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

นายวิโรจน ์บวัคลี ่

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

ดิจิทลั 

 

49 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิศวกรรมศาสตรดษุฎี

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

- ผูช้่วยผูว้า่การดจิิทลั 

- ผูช้่วยผูว้า่การยทุธศาสตร ์

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและ

พฒันาระบบไฟฟา้ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผน

ระบบไฟฟา้ 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

12-พ.ย.-61 

 

1-เม.ย.-58 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟา้ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ธนบรุ ี

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟา้ 
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นายพงศกร ยทุธโกวิท 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

วางแผนและ

พฒันาระบบ

ไฟฟา้ 

46 สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ

ศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

MASTER OF 

BUSINESS 

ADMINISTRATION/ 

EXECUTIVE 

- ผูช้่วยผูว้า่การวางแผนและ

พฒันาระบบไฟฟา้ 

-  ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผน

ระบบไฟฟา้ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผน

ระบบไฟฟา้ 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

1-เม.ย.-58 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อืน่ในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต 

/วิศวกรรมไฟฟา้ 

นายประดษิฐ์ เฟ่ืองฟ ู

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

ยทุธศาสตร ์

 

49 THE UNIVERSITY OF 

TEXAS AT ARLINGTON 

DOCTOR OF 

PHILOSOPHY/   

ELECTRICAL 

ENGINEERING 

- ผูช้่วยผูว้า่การยทุธศาสตร ์

- ผูช้่วยผูว้า่การทรพัยากรบคุคล 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา

ทรพัยากรบคุคล 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา

ทรพัยากรบคุคล 

 

 

 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

23-ม.ค.-61 

 

1-เม.ย.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: กรรมการบรหิาร ศนูย์

เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้นเทคโนโลยี

ไฟฟา้ 

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 
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นายอดุมศกัดิ ์เต็มวงษ ์ ผูช้่วยผูว้า่การ

ยทุธศาสตร ์

(กิจการ

องคก์ร) 

54 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 

การจดัการทั่วไป 

-ผูช้่วยผูว้า่การยทุธศาสตร ์

(กิจการองคก์ร) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา  การไฟฟา้เขต 

3 (ลพบรุ)ี ภาค 1 

-รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

และบ ารุงรกัษา  การไฟฟา้เขต 

3 (ลพบรุ)ี ภาค 1 

 

 

1-ต.ค.-64 

 

12-พ.ย.-61 

 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้  

นายมงคล ตรกิีจจา

นนท ์

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

ธุรกิจและ

การตลาด 

 

54 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

สรุนาร ี

 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตรดษุฎี

บณัฑิต/วิศวกรรมการจดั

การพลงังาน 

- ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจและ

การตลาด 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้        

สว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาค

ตะวนัออกเหนือ) จงัหวดั

อบุลราชธาน ี

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(อบุลราชธานี) ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผน

ธุรกิจ 

 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต/วิศวกรรม

สิง่แวดลอ้ม 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้

ก าลงั 
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 นายมงคลชยั ปราชญบ์วร ผูช้่วยผูว้า่การ

วิศวกรรม 

58 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

อตุสาหกรรมศาสตร

บณัฑิต/เทคโนโลยีไฟฟา้

อตุสาหกรรม 

- ผูช้่วยผูว้า่การวศิวกรรม 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายงานสถานี

ไฟฟา้ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายงานระบบ

ไฟฟา้ 

 

1-ต.ค.-64 

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

นางฐิติรตัน ์พละสรร ผูช้่วยผูว้า่การ

สารสนเทศ

และสือ่สาร 

54 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

/การจดัการโทรคมนาคม 

- ผูช้่วยผูว้า่การสารสนเทศและ

สือ่สาร 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย

สารสนเทศ 

 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-60 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

วิทยาลยัรงัสติ บรหิารธุรกิจบณัฑติ/

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
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นายส าคญั แสนทวีสขุ ผูช้่วยผูว้า่การ

ก่อสรา้งและ

บรหิาร

โครงการ 

 

57 

 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 

- ผูช้่วยผูว้า่การก่อสรา้งและ

บรหิารโครงการ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสรา้ง

ระบบไฟฟา้ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย

ปฏิบัติการและบ ารุงรกัษา 

การไฟฟา้เขต 2 (อบุลราชธานี) 

ภาค 2 

1-ต.ค.-64 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-58 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 

นายธีระ ศรใีหม ่

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

ปฏิบตัิการ

และ

บ ารุงรกัษา 

53 

 

วิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส ์

- ผูช้่วยผูว้า่การปฏิบตัิการและ

บ ารุงรกัษา 

- ผูเ้ช่ียวชาญระดบั 13  ประจ า

ส านกัรองผูว้า่การปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคมุระบบ

ไฟฟา้  

1-ต.ค.-63 

 

1-ต.ค.-62 

 

 

1-ต.ค.-60 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี



 

92 
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นายกรมศกัดิ ์ขนัธท์อง 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

สนบัสนนุ

องคก์ร 

 

55 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 

การจดัการโลจิสตกิส ์

- ผูช้่วยผูว้า่การสนบัสนนุองคก์ร 

- ผูช้่วยผูว้า่การอ านวยการ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายพสัด ุ
 

1-ต.ค.-63 

1-ต.ค.-62 

1-ต.ค.-59 

1-มิ.ย.-57 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

ศิลปศาสตรบณัฑิต/

รฐัศาสตร ์

    

นายอิสเรส เจนศภุการ ผูช้่วยผูว้า่การ 

บญัชีและ

การเงิน 

58 มหาวิทยาลยัรามค าแหง บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 

การบญัชี 

- ผูช้่วยผูว้า่การบญัชีและ

การเงิน 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

 
 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-59 

1-ม.ค.-57 
 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

บรหิารธุรกิจบณัฑติ/ 

การบญัชี 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายมนตช์ยั  

ดานโุพธ์ิบรบิรูณ ์

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

บรหิารองคก์ร 

(ทรพัยากร

บคุคล) 

 

54 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต/

พฒันาสงัคม 

- ผูช้่วยผูว้า่การบรหิารองคก์ร 

(ทรพัยากรบคุคล) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ์

ทรพัยากรบคุคล 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ์

ทรพัยากรบคุคล 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-60 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

ศิลปศาสตรบณัฑิต/ 

พฒันาสงัคม 

นายจกัรฤทธ์ิ อนฤุทธ์ิ ผูช้่วยผูว้า่การ

บรหิารองคก์ร 

(กฎหมาย) 

 

59 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 

- ผูช้่วยผูว้า่การบรหิารองคก์ร 

(กฎหมาย) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายคดีและ

สอบสวน 

- รองผูอ้  านวยการฝ่ายคดีและ

สอบสวน 

 

1-ต.ค.-64 

 

1-ต.ค.-60 

 

1-ม.ค.-58 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั นิติศาสตรบณัฑติ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายนคร โชตกิะ 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

1 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดั

เชียงใหม ่

58 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต - ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัเชียงใหม ่ 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้        

สว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัลพบรุ ี

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร การไฟฟา้เขต 1 

(เชียงใหม)่ ภาค 1 

1-ต.ค.-64 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

ไฟฟา้ 

 

นายประเสรฐิ  

ใจเจรญิทรพัย ์

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

2 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดั

พิษณโุลก 

 

58 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

รฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้        

สว่นภมูิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 2 

(พิษณโุลก) ภาค 1 

- ผูเ้ช่ียวชาญระดบั 13 ประจ า

ส านกัรองผูว้า่การการไฟฟา้ภาค 

1 

 

 
 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 
 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายสงกรานต ์ 

ชตุิธนธีระกลุ 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

3 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัลพบรุ ี

58 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 

 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) 

จงัหวดัลพบรุ ี

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร  การไฟฟา้เขต 2 

(พิษณโุลก) ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร  การไฟฟา้เขต 3 

(ลพบรุ)ี  

ภาค 1 

 

1-ต.ค.-64 

 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

นายวจิารณ ์ 

คลงับญุครอง 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 1 

(ภาค

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) 

จงัหวดั

อดุรธาน ี

 

57 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟา้ 

 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 1 (ภาคตะวนัออก

เหนือ) จงัหวดัอดุรธาน ี

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร การไฟฟา้เขต 3 

(นครราชสมีา) ภาค 2 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย

ปฏิบตัิการเครอืขา่ย (ฉ.3)  การ

ไฟฟา้เขต 3 (นครราชสมีา) 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-58 

 

 

1-มี.ค.-56 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายพีระพล ปรูณะโชต ิ ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 2 

(ภาค

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) 

จงัหวดั

อบุลราชธาน ี

55 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น
ภมูิภาค เขต 2 (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จงัหวดั

อบุลราชธาน ี

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 

2 (ชลบรุ)ี ภาค 3 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม
และบรกิาร การไฟฟา้เขต 2 

(ชลบรุ)ี ภาค 3 

1-ต.ค.-64 

 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรือต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

 

นายประสทิธ์ิ  

จนัทรป์ระสทิธ์ิ 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 3 

(ภาค

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) 

จงัหวดั

นครราชสมีา 

56 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น
ภมูิภาค เขต 3 (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จงัหวดั

นครราชสมีา สายงานการ

ไฟฟา้ ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 

2 (ชลบรุ)ี ภาค 3 

-  ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรมแล
บรกิาร การไฟฟา้เขต 1 (อดุรธาน)ี 

ภาค 2 

1-ต.ค.-64 

 

 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายขจร โปรง่ฟา้ 
 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

1 (ภาคกลาง) 

จงัหวดั

พระนครศรอียุ

ธยา 
 

55 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต - ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้       

สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 1 

(อยธุยา) ภาค 3 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 3 

(นครปฐม) ภาค 3 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

12-พ.ย.-61 

 

  

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

วิทยาลยัมหานคร 

 

อตุสาหกรรมศาสตร

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้

ก าลงั 

นายมนตร ียนัตรวฒันา 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

2 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัชลบรุ ี

57 

 

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

 

รฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต/นโยบาย

สาธารณะ 

- ผูช้่วยผูว้า่การ การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) 

จงัหวดัชลบรุ ีสายงานการไฟฟา้ 

ภาค 3 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 3 (ภาคตะวนัออก

เหนือ) จงัหวดันครราชสมีา 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 2 

(ชลบรุ)ี ภาค 3 

1-ต.ค.-64 

 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

 

1-ต.ค.-62 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายภกัดี วงษาพรหม 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

3 (ภาคกลาง) 

จงัหวดั

นครปฐม 

 

57 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต/ 

วิศวกรรมไฟฟา้ 

 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้        

สว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) 

จงัหวดันครปฐม 

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 1 

(อดุรธาน)ี ภาค 2 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา  การไฟฟา้เขต 

2 (พิษณโุลก) ภาค 1 

1-ต.ค.-63 

 

 

12-พ.ย.-61 

 

1-ต.ค.-59 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

 

นายไพฑรูย ์รตันากร 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

1 (ภาคใต)้ 

จงัหวดั

เพชรบรุ ี

 

58 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้       

สว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคใต)้ 

จงัหวดัเพชรบรุ ี

- ผูอ้  านวยการไฟฟา้เขต 1 

(เพชรบรุ)ี ภาค 4 

-ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บรกิาร การไฟฟา้เขต 1 

(เพชรบรุ)ี ภาค 4 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-62 

 

1-ต.ค.-60 

 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ สถานศึกษา คุณวุฒ/ิสาขา ประวัติการด ารงต าแหน่ง วันที่มีผล รายการเกี่ยวโยง ปี 2564 

นายจ าเนียร บญุแกว้ 

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

2 (ภาคใต)้ 

จงัหวดั

นครศรธีรรมร

าช 

 

57 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต/วิศวกรรมไฟฟา้ 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร  การไฟฟา้เขต 3 

(ยะลา) ภาค  4 

- ผูจ้ดัการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค

อ าเภอหาดใหญ่ ชัน้ 1 

1-ต.ค.-64 

 

 

1-ต.ค.-63 

 

 

1-ต.ค.-59 
 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

   

นายสภุาพ กสวิงศ ์

 

ผูช้่วยผูว้า่การ

การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 

3 (ภาคใต)้ 

จงัหวดัยะลา 

 

58 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต/

วิศวกรรมไฟฟา้ 

- ผูช้่วยผูว้า่การการไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค เขต 3 (ภาคใต)้ จงัหวดั

ยะลา 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และบ ารุงรกัษา การไฟฟา้เขต 3 

(ยะลา) ภาค 4 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม

และบรกิาร การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรธีรรมราช) ภาค 4 

1-ต.ค.-63 

 

 

23-ม.ค.-61 

 

 

1-ต.ค.-59 

 

การด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารหรอืต าแหนง่

อื่นในหนว่ยงานอื่น: ไมม่ ี

 

การถือหุน้ในบรษัิทท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

พลงังานเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ี

บรษัิทมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด: ไมม่ ี

 

รายการจดัซือ้/จดัจา้งกบั กฟภ. วงเงิน

ตัง้แต ่100 ลา้นบาท (รวมถงึในนามบรษัิท

ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้): ไมม่ ี

มหาวิทยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธิราช 

 

รฐัประศาสนศาสตร

บณัฑิต/ 

บรหิารรฐักิจ 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 

 



 

100 

 

นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

การก าหนดคา่ตอบแทนและการจ่ายคา่ตอบแทนของผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาตามมติ

คณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2543 เรื่องหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผูบ้ริหารสงูสุด

ตามสัญญาจา้ง โดยกระทรวงการคลังมีส่วนร่วมในการก าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญา 

ส าหรบัเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายผลตอบแทน ประกอบดว้ยเกณฑ ์2 ขอ้ 1) บนัทึกขอ้ตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานกับกระทรวงการคลัง และ 2) การด าเนินงานตามนโยบายของผูว้่าการ  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและกระทรวงการคลงั  ส าหรบัการก าหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 

ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ  และผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ว่าการมอบหมายให้สายงานบริหารองคก์รเป็นผู้ก าหนด

ค่าตอบแทน พิจารณากรอบแนวทางหลกัเกณฑก์ารปรบัขึน้เงินเดือนประจ าปีและโบนสัของผูบ้ริหารระดบัสูง 

โดยประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามเกณฑ์ 4 ขอ้ คือ 1) งานตามนโยบาย/งานตามท่ีผูบ้ังคบับญัชา

มอบหมาย 2) งานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  3) งานตามความคิดสรา้งสรรค ์และ 4) พฤติกรรมตามค่านิยม

องคก์ร โดยค านึงถึงคณุภาพความเป็นผูน้  าในการบริหารงาน  การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา ความสามารถใน

การสรา้งบรรยายการในกระบวนการเรียนรู ้พัฒนาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การมีมนุษยสัมพันธ ์และความซ่ือสัตย์

สจุรติ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 

  หนว่ย : ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จ านวนเงนิ 

เงินเดือน 84 

เงินโบนสั 12 

เบีย้ประชมุ 7 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 12 

รวมท้ังสิน้ 115 
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การด าเนินงานด้านรายการทีเ่กีย่วโยงกันของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงรายงานรายการเก่ียวโยง เพ่ือ

เปิดเผยขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยห์รือหุน้ในกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งอาจน าไปสู่

การเกิดการขดักันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม โดยก าหนดแนวทางการเปิดเผยรายการ

เก่ียวโยง ดงันี ้

1) คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ครอบคลุมถึงผู้ว่าการ): ก าหนดใหร้ายงานการถือหุน้ 

ในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

และรายการการจดัซือ้/จดัจา้งกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาควงเงินตัง้แต ่100 ลา้นบาท  

2) ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ): ปฏิบตัิตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วา่ดว้ยการปอ้งกนัการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบคุคลของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 2564 โดย

ให้รายงานการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ในหน่วยงานท่ีมีลักษณะแข่งขันกับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัย ์ในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจพลงังานเกิน

รอ้ยละ 5 และรายการการจดัซือ้/จดัจา้งกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาควงเงินตัง้แต ่100 ลา้นบาท  

 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยงัไดมี้การสอบทานการท ารายการเก่ียวโยงกัน โดยมอบหมายให้

ส  านกัตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานรบัผิดชอบท าหนา้ท่ีตรวจสอบรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งคูค่า้กบัพนกังาน  

ซึ่งจะท าการวิเคราะหข์อ้มลูในระบบ SAP ท่ีมีรูปแบบของท่ีอยู่/ช่ือสกุลตรงกนั (Address Match)  ระหว่างท่ีอยู่/

ช่ือสกุลของคู่คา้ (Vendor) ท่ีท  าธุรกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับท่ีอยู่/ช่ือสกุลของพนักงาน 

(Employee) เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการสอบทานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผูว้่าการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเพ่ือทราบ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม ของปีถดัไป 
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การก ากับดูแลกจิการทีด่ ีการบริหารความเสี่ยง และการปฏบิตัติาม

ระเบยีบ (GRC) 

การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด าเนินงานตอบสนองนโยบายของรฐับาลท่ีส่งเสริมการบริหารราชการ

แผน่ดนิท่ีมีธรรมาภิบาล โปรง่ใสและตรวจสอบได ้ โดยการประกาศนโยบายการบรหิารและพฒันาในเรื่อง Good 

Governance ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้และส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาสรา้งกระบวนการตดิตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทกุภาคสว่น และ

เรื่อง Ecosystem การปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัย์ สุจริต โดยมีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการร่วม

สรา้งคณุคา่สู่สงัคม (CSV) พฒันาสู่ความยั่งยืนไปพรอ้มกันทัง้ระบบนิเวศทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รวมถึงยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัตอ่ชมุชน เป็นแนวทางหลกัในการด าเนินงาน นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคยงัมุ่งเนน้การบริหารจดัการภายใตม้าตรฐานการด าเนินงานรว่มกนัในทุกภาคส่วน อนัไดแ้ก่ หน่วยงาน

ก ากับดแูล คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและน า

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสูก่ารปฏิบตัจิรงิได ้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดทิศทางและผลส าเร็จดา้นการเงิน

และไม่ใช่การเงิน ตามความคาดหวงัที่มี

ตอ่การก่อตัง้การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใน/นอก  

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

2. ก ากับดูแลฝ่ายจัดการใหบ้ริหารงาน

อย่างเต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรม

จริยธรรมที่ดี เพื่อสรา้งผลส าเร็จตาม

ความคาดหวงัของหนว่ยงานก ากบัดแูล 

3. บริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศและมีจริยธรรม 

เป็นพืน้ฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสรา้งผลส าเร็จ 

ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการการไฟฟ้า 

สว่นภมูิภาคก าหนด 

หน่วยงาน 
ก ากับดูแล 

(กระทรวงการคลงั, 
กระทรวงมหาดไทย) 

5. มีสว่นรว่มแสดงความคิดเห็นด าเนินการ

และตรวจติดตามผลการด าเนินงานของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ส่งผลกระทบ

เศรษฐกิจ ชมุชน/สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และ 

มีพฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การ

บริหารของผู้ว่าการและผู้บริหาร

ระดบัสงูของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

 

คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นพฒันาองคก์ร ตามกรอบหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ใหมี้มาตรฐานเทียบเท่าสากล อนัน ามาซึ่งการบรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย ภายใตห้ลกัธรรมาภิ

บาล โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เพ่ือขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน ดงันัน้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานตระหนกัรูแ้ละสามารถยดึถือปฏิบตัิ จงึประกาศนโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย

มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. ใหก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ยดึถือและมุง่มั่นปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาล 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล หลกัการและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 

2562 และแนวทางปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) โดยมุ่งหวงัใหก้ารไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเป็นองคก์รท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัและมีผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว (Competitiveness 

and Performance with Long-term Perspective) ควบคู่กับการค านึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผูมี้

สว่นไดส้่วนเสีย (Ethical and Responsible Business) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การเป็นองคก์รท่ีสรา้งคณุคา่ใหก้บัสงัคม 

(Good Corporate Citizenship) และสามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเป ล่ียนแปลง  (Corporate 

Resilience) 

2. ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต ดงันี ้

2.1  การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทัง้

ดา้นการเงินและไม่ใช่การเงินขององคก์ร อย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันกาล และ

ตรวจสอบได ้รวมถึงให้ความส าคญัและแสดงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของ

องคก์รทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

2.2  การใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนใหมี้ระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้า

ระวงัตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบตัิงานและการใหบ้ริการของการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

2.3  การส่งเสริมความโปรง่ใส การจดัซือ้จัดจา้งและการจดัหาพสัด ุตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั รวมทัง้มีการประกาศเผยแพร่รายละเอียด 

การจดัซือ้จดัจา้งครบถว้นทกุชอ่งทางท่ีกฎหมายก าหนด 

2.4  การจดัการเรื่องรอ้งเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ก าหนดใหมี้ช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียน 
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ขอ้คิดเห็น หรือเบาะแส  เม่ือพบพฤติกรรมการทจุริตหรือขดัตอ่จรรยาบรรณในการด าเนินงาน 

รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สรา้งความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือ  

ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการทจุริต ไม่ใหไ้ดร้บัภยนัตรายหรือความ

ไมเ่ป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการแจง้เบาะแสหรือใหข้อ้มลูการทจุรติ 

2.5  การป้องกันการรบัสินบน ตอ้งไม่ใหแ้ละรบัสินบน หรือมีผลประโยชนท์บัซอ้น ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายทจุริต โดยใหถื้อว่าการ

ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต เป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทกุระดบั 

2.6  การปอ้งกนัการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบคุคลกบัประโยชนส์่วนรวม ก าหนดระเบียบ แนว

ปฏิบตัิ รวมทัง้พฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใชใ้นการปอ้งกนัการขดักนัระหวา่งประโยชน์

สว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

2.7  การตรวจสอบการใชด้ลุพินิจ ก าหนดแนวปฏิบตัิของหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน             

ของผูป้ฏิบตังิาน ใหเ้ป็นไปตามคูมื่อและมาตรฐานท่ีก าหนด เพ่ือลดการใชด้ลุพินิจ 

3. ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบัปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเครง่ครดั รวมทัง้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง 

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งปรามการทจุริต 

4. คณะกรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งปฏิบตัิตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)  

แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงสรา้งบรรยากาศในองคก์ร สรา้งแรงจูงใจ น าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยกุตใ์ชแ้ละก ากบัดแูลใหพ้นกังานรว่มกนัปฏิบตัติามกฎหมายและมีจรยิธรรม 

5. น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านความโปร่งใส  

ป้องปรามการทุจริตคอรร์ัปชันและป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ พรอ้มทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ  

ในกระบวนตดิตามตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท าการทจุรติอย่างจรงิจงั 
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จริยธรรมการปฏิบัตงิานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินกิจการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

สอดคลอ้งกบัหลกัคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และธรรมเนียมอนัดีงามของสงัคม ในฐานะเป็นหนึ่งปัจจยัท่ีช่วย

ส่งเสริมใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเติบโตไดอ้ย่างมั่นคง ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี ไดร้บัการยอมรบั และมี

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุภาคส่วน จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ขององคก์รขึน้ และก ากบัดแูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดับเขา้ใจ ยึดถือ และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ดงันี ้

ค่านิยมหลักของจริยธรรมในการด าเนินกิจการ 

1. การปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและ

ประมวลจรยิธรรม มาตรา 5 มาตรฐานทางจรยิธรรม ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

1. ยดึม่ันในสถาบัน
หลักของประเทศ

2. ซือ่สัตย ์สุจริต 
รับผิดชอบ

3. กล้าตัดสินใจ
และท าในสิ่งที่

ถูกต้อง

4. ค านึงถงึ
ประโยชนส่์วนร่วม

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน

6. เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

7. เป็นแบบอย่างทีด่ี
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2. การปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีหนา้ท่ีจดัหาและใหบ้ริการไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภยัและ

เช่ือถือได ้โดยปฏิบตัิภารกิจดว้ยความซ่ือตรง มีประสิทธิภาพ  และค านึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  

ทกุภาคสว่น ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานก ากับดูแลและภาครัฐ 
 

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมเพ่ือประโยชนส์งูสดุ 

 รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสม ่าเสมอ  และครบถ้วน

ตามความเป็นจรงิ 

 รายงานแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
 

5. แนวทางปฏิบัติต่อพันธมิตร 
 

 ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติ 

 กรณี ท่ี มีข้อมูลว่ามีการเรียก  หรือการรับ  หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้  ต้องแก้ไขปัญหาโดย

ยตุธิรรมและรวดเรว็ 

 ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั  

 สง่เสรมิการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

6. แนวทางปฏิบัตติ่อคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 
 จัดให้คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงสร้าง  

กรอบความรู ้ความสามารถ และความช านาญ (Skill Matrix) 

ท่ีจ  าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจ และจ าเป็นตอ่การบรรลเุปา้หมาย

หลกัและพนัธกิจการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 ก าหนดแนวทางสรรหากรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

จากบัญชีรายช่ือของ  สคร. อย่างเป็นระบบถูกต้องตาม

ขัน้ตอน 

 สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการทกุคณะตอ้งปฏิบตัติามขอ้บงัคบัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าดว้ย การประชุมและการด าเนินกิจการ

ของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2554 กฎบตัร

และคู่มือคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีระบุไว ้ 

โดยจะมีการประเมินผลคณะกรรมการทกุคณะอย่างสม ่าเสมอ

ทัง้รายบคุคลและรายคณะตลอดทัง้ปี 

2. แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

 สง่มอบสนิคา้และใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ  

 ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้งเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้  

 จดัเก็บขอ้มลูและรกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งเป็นระบบ และ

ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 

3. แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

 ด าเนินกิจการตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั สงัคม และสิ่งแวดลอ้มของพืน้ท่ีท่ีเขา้

ไปด าเนินการ  

 ก าหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบต่อสงัคม

และสิ่งแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานขององคก์ร 

 เปิดโอกาสใหชุ้มชน สังคม และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียนท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงาน

ของ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4. แนวทางปฏิบัติต่อส่ือมวลชน 
 

 เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารตอ่ส่ือมวลชนอย่างเทา่เทียมกนั  

 สื่อสารขอ้มลูท่ีรวดเรว็และทนัตอ่เหตกุารณ ์

 เปิดโอกาสใหส้ื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร

ระดบัสงูอย่างใกลช้ิด 
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3. การปฏิบตัติามกฎหมายและนโยบายของรฐั  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหค้วามร่วมมือกับรฐัในการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและระเบียบ 

รวมถึงขอ้สั่งการของราชการ 

  

7. แนวทางปฏิบัติต่อพนักงานและหน่วยงานภายใน 
 

 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพ 

ตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์

 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ

พนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ  

 รบัฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ะหว่างกนั 

 สง่เสรมิใหเ้กิดการท างานเป็นทีม การใหเ้กียรตซิึง่กนัและกนั  

 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

พนกังานอย่างเครง่ครดั 

 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน 

 เสรมิสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 

8. แนวทางปฏิบัติต่อบริษัทในเครือ 
 

 ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาคท่ีชดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

 ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทในเครื อการไฟฟ้ า 

สว่นภมูิภาค ใหเ้กิดการปฏิบตังิานเป็นมาตรฐานเดียวกนั และ

บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจดว้ยความยั่งยืน และเป็นไปตาม

นโยบายการบริหารจัดการบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(Way of Conduct: WOC)  

 

 

9. แนวทางปฏิบัติต่อคู่เทยีบ คู่แข่งขัน 
 

 ประพฤตปิฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัท่ีดี 

 ไม่ใชอ้  านาจผูกขาดในทางมิชอบหรือเลือกปฏิบตัโิดยใหค้วาม

เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

 ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดท่ีเป็นธรรม ท่ีมุ่งเน้นการ

ป ฏิ บัติ ง านตามภารกิ จ ท่ี ได้รับม อบหม ายอย่ าง เต็ ม

ประสทิธิภาพ 
 

10.แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
 

 จดัท าสญัญากบัเจา้หนีท้กุประเภทอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย

เสมอภาคเป็นธรรม และโปรง่ใส โดยไม่เอาเปรียบคูส่ญัญา  

 ไม่ใชว้ิธีการทุจรติ หรือปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจรงิส  าคญัใดๆ 

ท่ีอาจท าใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ท่ีไดท้  าไวก้ับ

เจา้หนีท้กุประเภทอย่างเครง่ครดั ถกูตอ้งตรงไปตรงมา  

 ช าระคืนเงินกู้พ ร ้อมดอกเบี้ย ให้กับ เจ้าหนี้ทุกประเภท 

อย่างครบถว้นและตรงตามก าหนดเวลา 
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การด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

คอรร์ปัชนัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2564) ซึ่งจดัท าขึน้เพ่ือใชเ้ป็นกรอบ

แนวทางในการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดีขององคก์ร มีการก าหนดกลยุทธ ์และแผนปฏิบตัิการดา้น

การก ากับดแูลกิจการท่ีดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรร์ปัชนัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะหใ์หมี้

ความสอดคลอ้งกบั กรอบชีน้  าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

กลยุทธท์ี ่1  ยกระดับเจตจ านงในการบริหารตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ใน ปี  2564 ได้มี การจัดการอบรมบรรยายให้ความ รู้แก่ คณ ะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พรอ้มทัง้เขา้รว่มกิจกรรมดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและตอ่ตา้นการ

ทุจริตอย่างต่อเน่ือง เช่น การรบัฟังการบรรยายพิเศษหัวขอ้ “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุริตของรฐัวิสาหกิจ” โดย ศาสตราจารยพ์ิเศษ วิชา มหาคณุ คณบดี คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  และ

จัดการประชุมสัญจรเพ่ือมอบนโยบาย ก ากับดูแลการด าเนินงาน และพบปะพนักงานในพืน้ท่ีส่วนภูมิภาค  

เป็นตน้ 

กลยุทธท์ี ่2   เสริมสร้างองคค์วามรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดักิจกรรมเสริมสรา้งการก ากับดแูลกิจการท่ีดี วฒันธรรม และ

ค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อตา้นการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ยกระดบัเจตจ านง 

ในการบรหิารตามหลกั 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

กลยุทธท์ี ่1 

เสริมสรา้งองคค์วามรู ้

สงัคม และวฒันธรรม 

ดา้นการก ากบัดแูล 

กิจการท่ีด ี

กลยุทธท์ี ่2 

ยกระดบัมาตรฐาน 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

และระบบป้องกนั 

การทจุริตเชิงรุก 

กลยุทธท์ี ่3 

สรา้งการมีสว่นรว่ม 

ในกระบวนการและกลไก

การปอ้งปราม เฝา้ระวงั 

ติดตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท์ี ่4 

ด้านการก ากับดูแลและส่งเสริม ด้านการป้องกันและปราบปราม 
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ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานทั่วทัง้องคก์ร โดยมีผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 42,891 คน โดย

เนน้เนือ้หาทางวิชาการ เช่น หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การปอ้งกนัการขดักัน

ระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม มาตรฐานทางจริยธรรม การจัดซือ้จดัจา้งและการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างโปรง่ใส และกระบวนการสอบสวนและลงโทษผูก้ระท าการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้ดัใหมี้การประเมินการตระหนกัรบัรูแ้ละประยกุตใ์ชก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี วฒันธรรม และค่านิยมสุจริต คณุธรรม จริยธรรม ความโปรง่ใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบตัิงาน

ของผูบ้ริหารและพนกังาน (CG Testing) โดยมีผูเ้ขา้รว่มตอบแบบประเมินฯ จ านวน 27,717 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

99.58 และมีผลการตระหนกัรบัรูฯ้ คดิเป็นรอ้ยละ 95.04 ดีกวา่คา่เปา้หมาย (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95) 

กลยุทธท์ี ่3  ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการทีด่แีละระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั” ตัง้แต่ปี 2557 โดยในปี 2564 มีผลการประเมินรอ้ยละ 98.34 (Rating Score 

“ระดบั AA”) เป็นอนัดบัท่ี 1 ของหน่วยงานสงักัดกระทรวงมหาดไทย อนัดบัท่ี 1 ของรฐัวิสาหกิจสาขาพลงังาน 

และเป็นอนัดบัท่ี 6 ของรฐัวิสาหกิจทัง้หมด (สูงสดุในรอบ 8 ปี ตัง้แต่เขา้รบัการประเมิน) นอกจากนี ้ไดย้กระดบั

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG e-System) โดยศกึษาแนวทางการบูรณาการ

และพัฒนาระบบฐานขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (CG Profile) ของผูบ้ริหารและพนักงาน 

เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการน าเสนอขอ้มูลดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดีรายบุคคล  รวมทัง้บูรณาการงานดา้น 

Governance, Risk Management and Compliance (GRC) แล ะ  พั ฒ น าบุ ค ล าก ร  12 เข ต  ป ระจ า ศู น ย์

พระราชบญัญัติขอ้มลูขา่วสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยส่งเขา้อบรมรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการขอ้มลู

ข่าวสารของราชการ (สขร.) ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี อย่างน้อยเขตละ 1 คน เพ่ือประชาสัมพันธ์

ความรูเ้ก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชนในพื ้นท่ีทั่ วประเทศอย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

กลยุทธท์ี ่4  สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ตดิตาม 

ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดพ้ฒันากลไกการเฝา้ระวงั และปอ้งปรามการทจุริต

เพ่ือใหส้ามารถปอ้งปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผูก้ระท าการทจุริตทกุรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยพฒันา

และทบทวนระบบสารสนเทศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) พัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส  

อยา่งยั่งยืน 

2) ทบทวนฐานขอ้มูลงานตามภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (PICSA) จากการบูรณา

การควบคมุภายในกบัมาตรฐานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโปรง่ใส 
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3) พฒันาระบบบรหิารจดัการการแจง้เบาะแสทจุรติประพฤตมิิชอบ 

นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยงัไดจ้ดัตัง้เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรง่ใส เพ่ือ

เป็นกลไกในการบูรณาการการมีส่วนรว่มของบุคลากรภายใน และภาคประชาสงัคมในการเฝ้าระวงัและป้องปราม

การทจุริต โดยปัจจบุนั มีเครือข่ายทัง้หมด 13 เครือข่าย ไดแ้ก่ การไฟฟ้าทัง้ 12 เขต และส านกังานใหญ่ ซึ่งมีจ  านวน

เครือขา่ยรวมทัง้สิน้ 41,340 คน แบง่เป็นเครือขา่ยภายใน 23,559 คน และ เครือขา่ยภายนอก 17,781 คน  

 

นโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชนส่์วนบุคคลกับประโยชนส่์วนรวม 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การป้องกันการขัดกันระหว่าง

ประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการป้อง

ปรามการทุจริตภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีประสิท ธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน้และยังสอดคล้องกับ

หลกัเกณฑป์ระเมินดา้นความโปรง่ใส ของส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

โดยมีขอ้ก าหนดในการปอ้งกันมิใหเ้กิดการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวมใหผู้บ้ริหาร

ระดบัสงู ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง (สญัญาจา้ง 2 ปี) ถือปฏิบตั ิดงันี ้ 

1. ไม่รบัผลประโยชน ์หรือรูเ้ห็นเป็นใจใหเ้ครือญาติ รบัผลประโยชนต์่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรพัยส์ิน 
ของขวญั การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับริการ การรบัการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนันี ้

ซึ่งอาจสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยทจุรติ 

2. ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีบริษัทของตนเองหรือของเครือญาติท ากับการไฟฟ้า  

สว่นภมูิภาค 

3. ไม่ใชเ้วลาในการปฏิบตัิงานใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปท างานพิเศษภายนอก เพ่ือประโยชน์
ของตนเอง และหรือของผูอ่ื้น ยกเวน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4. ไม่น าขอ้มูลภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปแสวงหาผลประโยชนโ์ดยทุจริตดว้ยวิธีการใด  ๆ 
ไมว่า่ดว้ยตนเองหรือรว่มกบัผูอ่ื้น 

5. ไม่น าทรพัยส์ินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปใชใ้นงานอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือ
เอือ้ประโยชนต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น 

6. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีเขา้ควบคุมการตดัสินใจในการท างานตามหนา้ท่ีของบุคลากรของการไฟฟ้า  

สว่นภมูิภาคจนเป็นเหตใุหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเสียประโยชน ์

7. ไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ต่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง หรือรับจ้างเป็น  

ท่ีปรกึษาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ 
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แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชนส่์วนบุคคลกับประโยชนส่์วนรวม 

▪ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ท่ี เป็น

มาตรฐานสากล พรอ้มทัง้ ปรบัปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าดว้ย การปอ้งกนัการขดักัน

ระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้

เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี)  โดย

มุ่งหวังเกิดความรูค้วามเขา้ใจ และยึดมั่นในหลักความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะ

น าไปสู่การตดัสินใจและการประพฤติปฏิบตัิท่ีไวว้างใจไดว้่าจะค านึงถึงประโยชนข์องสาธารณะ

และองคก์ร มากกวา่ประโยชนส์ว่นตนและพวกพอ้ง    

▪ น าระบบการบริหารความเส่ียง , ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม         

ลดความเส่ียง และตรวจติดตามประเด็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชน์

สว่นรวมภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 

▪ ก าหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ขององคก์รและส่วนรวมมากกว่า

ประโยชนส์ว่นตน รวมถึงจดักิจกรรมสง่เสริมความรูค้วามเขา้ใจ และกิจกรรมสรา้งบรรยากาศเพ่ือ

กระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดีท่ีจะหลีกเล่ียงและไม่กระท าการท่ีก่อใหเ้กิดการขดักนัระหว่างประโยชน์

สว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

▪ รายงานการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมตัง้แต่

ระดบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง (สญัญาจา้ง 2 ปี)  ซึ่งทุก

กลุ่มตอ้งถือปฏิบตัิและด าเนินการรายงานตามกรอบแนวทางอย่างเครง่ครดั โดยขอ้มลูท่ีน าเสนอ

ตอ้งมีความครบถ้วน ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนักาล ครอบคลุมทัง้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น   

คูส่มรส บตุร และบคุคลในครอบครวั เป็นตน้ 

▪ กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลภายในขององคก์ร คณะกรรมการ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก ากับดแูลการด าเนินงานดงักล่าวอย่างใกลช้ิด ทัง้นี ้เพ่ือท าใหร้ายการ

ดงักล่าวมีความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนัน้ จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 

▪ เปิดเผยนโยบาย กรอบหลกัการ แนวปฏิบตัิ และผลการป้องกนัการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแก่สาธารณชนภายนอกให้รับรูอ้ย่างทั่ วถึงกันเป็นประจ าทุกปี  

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ www.pea.co.th และ รายงานประจ าปี  (Annual Report)  

เป็นตน้ 
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การจัดท ารายงานการขัดกันระหว่างประโยชนส่์วนบุคคลกับประโยชนส่์วนรวม 

 ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าดว้ย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับ

ประโยชนส์่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง (สญัญาจา้ง 2 ปี) จดัท ารายงานผ่านระบบป้องกันการขดักันระหว่างประโยชน์

สว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม  (COI Reporting) ดงันี ้

1) ผูบ้ริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจา้ง (สัญญาจา้ง 2 ปี) รายงานการขัดกันฯ ใน 3 

กรณี ไดแ้ก่  

 กรณีที ่1 รายงานประจ าปี  

 กรณีที ่2 กรณี มีการแตง่ตัง้ โยกยา้ย เล่ือนระดบั/ต าแหนง่ และบรรจใุหม่ 

 กรณีที ่3 กรณี มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึน้

ระหว่างปี เวน้แต่มีเหตอุนัสมควรท าใหไ้ม่สามารถท ารายงานการขดักันได ้เช่น ลาศึกษาต่อ  

พกังาน อปุสมบท เป็นตน้  

2) ให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานรายการเก่ียวโยงเพิ่มเติม นอกเหนือจากการรายงานการขัดกัน
ระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

3) ให้ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ท่ีได้รบัมอบทรัพย์สิน 

ของขวัญ การลดราคา (ยกเวน้ การส่งเสริมการขาย หรือสิทธิพิเศษทางการตลาดท่ีใหส้ิทธ์ิกับ

บุคคลทั่วไปอย่างมีความเสมอภาค)การรบัความบันเทิง การรบับริการ การรบัการฝึกอบรม 

(ยกเว้นการรับฝึกอบรมนั้นไม่เป็นการเอือ้ประโยชน์ส าหรับผู้จัดการอบรม) หรือสิ่งอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกันนี ้ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้งรายงานตามแบบรายงานทรพัยส์ินหรือ

ประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได ้

4) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกระบวนงานท่ีส าคัญของ กฟภ. ซึ่งหมายถึงกลุ่มงานท่ีมีความเส่ียงอันอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการทุจริต หรืออาจจะก่อใหเ้กิดการขดักันฯ จดัท ารายงานเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบตั ิ

และแบบฟอรม์ท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด  

การรายงานการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบคุคลกบัประโยชนส์่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เป็นการด าเนินการเชิงป้องกันไม่ใหเ้กิดการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม หากเกิด

กรณีพนักงาน หรือลูกจา้ง (สัญญาจา้ง 2 ปี) ในสงักัดรายงานว่ามีการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับ

ประโยชนส์่วนรวม ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งก ากบัดแูลไม่ใหพ้นกังาน หรือลกูจา้ง (สญัญาจา้ง 2 ปี) ผูน้ัน้มีบทบาทใน

การอนุมตัิ/อนุญาต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการท่ีรายงานว่ามีโอกาสเกิดการขดักันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม เช่น กระบวนงานจดัซือ้จดัจา้งในโครงการหรือกิจกรรมของตนเอง/ครอบครวั/

ญาตพ่ีินอ้ง และ/หรือ พวกพอ้ง เป็นตน้ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมุ่งมั่นในการใหบ้ริการพลังงานไฟฟ้าและการด าเนินงานขยายเขต

การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างไกลเพ่ือใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกบัการตระหนกัถึง

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ไดมี้การทบทวน พรอ้มทัง้บรูณาการการจดัท าแผนปฏิบตัิดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัทกุสายงาน  โดยเนน้

การบริหารจดัการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใหม้ีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ  

ความคาดหวงัไดต้รงประเด็น และสอดคลอ้งตามมาตรฐานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ( ISO26000) โดยแบง่เป็น 

7 หวัขอ้หลกั ดงันี ้ 

1. การก ากับดูแลองคก์ร (Organizational Governance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการก ากบัดแูลงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  ใหอ้ยู่ภายใตก้ฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสม นอกจากนีไ้ดน้  ายุทธศาสตรช์าติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนยุทธศาสตรก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พรอ้มทั้ ง

มาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการควบคมุ ทบทวนและจดัท าแผนแม่บทความรบัผิดชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ขององคก์ร เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานในทุก

กระบวนงาน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือวิเคราะห ์ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภยัคกุคามดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุระดบัมีความรู้

ความเขา้ใจหลกัการและแนวทางการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มจากทัง้ CSR in Process 

และ CSR after Process, มีการวางกระบวนการป้องกันและลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ บริการ และการ

ปฏิบตัิงานท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร, มีการประเมินผลการด าเนินงานและน า

ขอ้มลูท่ีไดร้บั (Feedback) กลบัมาพฒันากระบวนงานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  

ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้ัดท าแผนแม่บทดา้นการบริหารจัดการผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ประจ าปี 2564-2568 และบรูณาการการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือสรา้งใหเ้กิดคณุคา่รว่ม (Creating Shared 

Value: CSV) โดยมุ่งเนน้การปรบัปรุงการด าเนินงานในกระบวนการ (CSR in Process) และพัฒนานวตักรรม

เพ่ือชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทั้งบรูณาการรูปแบบการด าเนินงานใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูมี้

สว่นไดส้ว่นเสียของแตล่ะพืน้ท่ีมากย่ิงขึน้ อาทิ แผนงานการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ือการท่องเท่ียวและ



 

114 

 

ความปลอดภยั แผนงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใหใ้ชพ้ลังงานสะอาด แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสรา้งนวัตกรรมส าหรบัชุมชน เป็นตน้  

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยยึดแนวทางการบริหารจดัการองคก์ร และมีการ

ด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งตามแผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2562-2565) 

เพ่ือสรา้งใหเ้กิดการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียตลอดห่วงโซ่คณุค่าขององคก์รไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ในดา้น

แรงงาน ดา้นชมุชน ท่ีดนิ ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม และดา้นนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคไดป้ระกาศเจตนารมณก์ารด าเนินการตามมาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างาน มาตัง้แต่ปี 2563 ซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ กลไก

ลการรอ้งเรียน และการจัดการเรื่องรอ้งเรียนท่ีชดัเจน, มีการด าเนินโครงการรบัพนักงานและลูกจา้งท่ีเป็นคน

พิการตามมาตรา 33 เขา้ท างานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตัง้แต่ปี 2559 ปัจจุบนัรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 106 

ราย นอ้ยลงจากปี 2563 เน่ืองจากการพน้สภาพงาน (การเกษียณอายุราชการ และการ Early Retire), มีการ

บริหารจดัการบุคลากรเพ่ือส่งเสริมทกัษะความช านาญเฉพาะดา้น และสรา้งแรงจูงใจในการท างานเพ่ือรกัษา

บคุลากรใหท้  างานรว่มกบัองคร์กร ดว้ยการจดัสวสัดกิาร  เชน่ การใหท้นุการศกึษา การใหส้ิทธิในการลาเพ่ือเลีย้ง

ดบูุตร การใหบ้ริการสถานรบัเลีย้งและพัฒนาเด็ก สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลท่ีใหแ้ก่พนกังานและครอบครวั 

การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการ

บริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมโดยมีวิธีปฏิบัติ ท่ี เหมือนกันทั้งองค์กร พนักงานและลูกจ้างมีเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพของตนเองดว้ยการอบรมความรูค้วามสามารถ พฒันาทกัษะเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

ท างานอย่างสม ่าเสมอโดยไม่มีการเลือกเพศปฏิบตัิตัง้แตแ่รกเข้าท างานจนถึงการด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 

มีหลกัเกณฑก์ารแตง่ตัง้ เล่ือนระดบัใหเ้กิดความยตุธิรรม ค านงึถึงความสามารถและศกัยภาพเป็นส าคญั 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด าเนินงานท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสมา

อย่างต่อเน่ือง อาทิ การปรบัปรุงส านักงานของการไฟฟ้าเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นผูพ้ิการ 

ทุพพลภาพ และผูสู้งอายุ เช่น การจัดท าท่ีจอดรถ ทางลาดส าหรบัผูท่ี้ตอ้งใชร้ถเข็น ทางเช่ือมระหว่างอาคาร 

ประตเูปิด-ปิดอตัโนมตัิ เป็นตน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดพ้ฒันาเว็บไซตอ์งคก์รเพ่ือรองรบัการใชง้านของผูพ้ิการ

และทุพพลภาพใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างทั่วถึง รวมทัง้ไดด้  าเนินโครงการสรา้งอาชีพเพ่ือผูพ้ิการ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงรว่มกบัมลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการ นอกจากนีไ้ดจ้ดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้และ
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บริการใหแ้ก่คนพิการหรือผูด้แูลคนพิการทัง้ในส านกังานใหญ่และส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 124 แหง่ ณ สิน้ปี 2564  

3. การปฏิบัตดิ้านแรงงาน (Labor Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางแผนการดแูลบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ และความเช่ียวชาญให้

สามารถเติบโตในหนา้ท่ีการงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้สุขอนามยัและ

ความปลอดภัยท่ีดี ใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนบุคลากร จดัสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการ สรา้งช่องทางให้

บคุลากรสามารถส่ือสาร ถ่ายทอดความตอ้งการและความคิดเห็น เพ่ือใหบ้คุลากรมีความพึงพอใจและเกิดความ

ผกูพันกับองคก์รมากยิ่งขึน้ พรอ้มทัง้ศึกษาผลส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากร ซึ่งมีความ

แตกต่างกันตามลักษณะงานและการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือน ามาปรบัปรุงนโยบายทางดา้นสิทธิประโยชน์และ

สวสัดกิารใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวงัของบคุลากรไดต้รงประเดน็ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและอาชีวอนามยัของ

บคุลากร และมีการปรบัปรุงสถานท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยัและมีสขุอนามยัท่ีดี โดยการจดัตัง้คณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหค้รอบคลุมในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน  ซึ่งปัจจุบนัมี

จ านวนทัง้สิน้ 224 คณะ โดยมีตวัแทนของพนกังานท่ีเขา้มามีส่วนรว่มเป็นตวัแทนนายจา้งรอ้ยละ 50 และเป็น

ตวัแทนลกูจา้งรอ้ยละ 50 นอกจากนี ้การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคยงัมีหน่วยงานดา้นความปลอดภยัเป็นผูร้บัผิดชอบใน

การปฏิบตัิงานและด าเนินการตามนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

รวมทัง้มีกระบวนการดา้นอาชีวอนามยัเชิงรุก ดว้ยการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นสขุภาพของบคุลากรท่ี

มีความเส่ียงต่อสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ การควบคุมอันตรายจากสถานประกอบการต่างๆ และการตรวจสอบ 

ตดิตามสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างสม ่าเสมอ 

4. ส่ิงแวดล้อม (The Environment) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มในทุกกระบวนการท างาน เพ่ือ

ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ ้นต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง อาทิ 

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นตน้ โดยก่อนเริ่มงานโครงการ

ก่อสรา้งตา่งๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการศกึษาผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มในพืน้ท่ีท่ีจะด าเนินโครงการทกุครัง้ 

ดว้ยการท าประชาพิจารณร์ว่มกบัชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาวิเคราะหแ์ละก าหนดแนวทางปฏิบตั ิ

รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการควบคมุและติดตามผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึน้ ส าหรบัผลกระทบ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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(Environmental Impact Assessment :EIA) และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี และหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการด าเนินงานเพ่ือสรา้งประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงการ

สรา้งมลูคา่เพิ่มของสินคา้และบริการเทียบกบัการลดการใชท้รพัยากรและการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ดว้ย

การก าหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการภายในองคก์ร ลดตน้ทุนในการด าเนินงานทัง้ในส่วนของ

การใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร พรอ้มทั้งก าหนดแนวทางการลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ

ปรบัเปล่ียนเครื่องปรบัอากาศเป็น Inverter การลดการใชก้ระดาษ Thermal การลดการใชก้ระดาษปอนดส์ าหรบั

พิมพใ์บเสร็จรบัเงินค่าไฟฟ้า การเปล่ียนมาใช้หลอด LED การปรบัเปล่ียนและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  การส่งเสริมการจดัซือ้จดัจา้งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การคดัแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิลและการ

น าไปใช้ประโยชน ์การลดการใช้น า้ประปา การลดการใช้ไฟฟ้าในส านักงาน และการลดการใช้น า้มันดีเซล

ยานพาหนะ เป็นตน้ ส่งผลให้ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกไดร้วมเป็น

จ านวน 5,646.14 tCO2eq จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  

นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท าโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) มาตัง้แต่ปี 

2557เพ่ือส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเตรียมพรอ้มสู่การเป็นส านกังานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มในระดบั

สากล มุ่งมั่นในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังานและลกูจา้งใหต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่าง

ยั่งยืน เชน่ การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า เชือ้เพลิงและน า้ การใชซ้  า้ การน ากลบัมาใชใ้หม่เพ่ือลดปรมิาณขยะ การลด

และเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอันตรายภายในส านักงานเพ่ือลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงาน ส่งผลใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร้บัรางวลัส านกังานสี

เขียว (Green Office) ณ สิน้ปี 2564 รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 301 แห่ง โดยแบ่งตามระดับ ไดแ้ก่ ระดบัทอง (ดี

เย่ียม) จ านวน 289 แห่ง ระดับเงิน (ดีมาก) จ านวน 11 แห่ง และเหรีญทองแดง (ดี) จ  านวน 1 แห่ง ทั้งนี ้การ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาควางเปา้หมายท่ีจะขยายผลโครงการส านกังานสีเขียว  (Green Office) ใหค้รอบคลมุส านกังาน

การไฟฟ้าทั่วประเทศภายในปี 2567 

5. การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมตอ่ทกุกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย มี

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรร์ปัชั่น ประกาศนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือส่งเสริมความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานขององคก์รมา และก าหนดมาตรการเพ่ือสิ่งเสริมความโปรง่ใสและปอ้งกนัการทจุรติ (7 

มาตรการ 20 แนวทางปฏิบตัิ) ซึ่งประกอบดว้ย  (1) การเผยแพรข่อ้มูลต่อสาธารณะ (2) การใหผู้มี้ส่วนไดส้่วน
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เสียมีส่วนรว่ม (3) การส่งเสริมความโปรง่ใส (4) การจดัการเรื่องรอ้งเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ (5) การป้องกัน

การรบัสินบน (6) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม และ (7) การ

ตรวจสอบการใชด้ลุพินิจ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการทบทวนแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรร์ปัชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครัง้ท่ี 4 พ.ศ.2564) โดย

ก าหนดให้มี 4 กลยุทธ์ส  าคัญ ไดแ้ก่ (1) ยกระดับเจตจ านงในการบริหารตามหลักการก ากับกิจการท่ีดี (2) 

เสริมสรา้งองคค์วามรู ้สงัคม และวฒันธรรมดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (3) ยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ (4) สรา้งการมีส่วนรว่มในกระบวนการและกลไกปราบปราม 

ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยังมีการประกาศนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นหลักการด าเนินงานท่ีส าคัญ 6 

ประการ ไดแ้ก่  (1) การใหบ้ริการท่ีเป็นธรรมพรอ้มรบัการตรวจสอบได ้(2) การเปิดเผยขอ้มลูทัง้การเงินและไม่ใช่

การเงิน (3) การจดัการเรื่องรอ้งเรียนอย่างเป็นระบบ (4) การตอ่ตา้นและปอ้งปรามทจุริต (5) การก ากบัดแูลและ

ตดิตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นความโปรง่ใส และ (6) การสง่เสรมิเครือขา่ยภาคประชาคม 

ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้การด าเนินงานท่ีส าคญัอย่างตอ่เน่ือง อาทิ ประกาศนโยบาย

การก ากับดแูลกิจการท่ี สานต่อแผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรง่ใสอย่างยั่งยืน” แผนงานบูรณาการระบบ

สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG-eSystem) แผนงานติดตามและชีแ้จงเรื่องการ

ควบคมุภายในใหก้บัหน่วยงานท่ีเกิดการทจุริตคอรร์ปัชั่น แผนการน าระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัมาด าเนินการใช้

อย่างเคร่งครัดเพ่ือความถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการบริหารจดัการขอ้รอ้งเรียนดา้นงานบริการและดา้นทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท.PEA  แผนงาน

พฒันามาตรฐานการก ากับดแูลท่ีดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการด าเนินการและการพฒันาระบบติดตาม 

ตรวจสอบผูก้ระท าความผิด (E-Investigate) Compliance Roadmap และแผนการด าเนินงานการก ากับดูแล

การปฏิบตัิตามเกณฑ ์ประจ าปี 2564- 2566 รวมทัง้การส่ือสารและการฝึกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีด  าเนินการ

ตา้นทจุรติขององคก์รใหก้บัคณะกรรมการ พนกังานในทกุระดบั  

6. ประเดน็ผู้บริโภค (Consumer Issues) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค านึงถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียท่ีส าคัญ จึงได้จัดท า

แผนการบริหารจดัการโครงการ แผนการพฒันาปรบัปรุงระบบงาน ซึ่งเนน้การสรา้งและบริหารความสมัพนัธก์บั

ลูกค้า มุ่งสู่องค์กรท่ี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization) และให้ความส าคัญต่อ

กระบวนการรบัฟังเสียงลูกคา้ (Voice of Customer : VOC) พรอ้มทัง้น าแผนแม่บทดา้นการบริหารจัดการผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ประจ าปี 2564-2568) มาบูรณาการรวมกันเพ่ือวิเคราะหค์วาม

ตอ้งการความคาดหวังของลูกคา้ และน ามาพัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของทุกกลุ่มลูกคา้ ครอบคลุมทัง้ลูกคา้ปัจจุบนั อดีตลูกคา้ ลูกคา้คู่แข่งขัน และลูกคา้ท่ีมี ศกัยภาพใน

อนาคตอยา่งเป็นระบบ โดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีกระบวนการรบัฟังเสียงของลกูคา้ แบง่เป็น 5 ชอ่งทาง ดงันี ้

1) การรบัฟังเส ียงล ูกคา้ทางโทรศพัท  ์(Voice based) ไดแ้ก ่ 1129 PEA Call Center และ 

โทรศพัทส์  านกังาน/ ผูบ้ริหาร 

2) การรบัฟังขอ้ม ูลทางเอกสาร (Document based) ไดแ้ก่ จดหมาย /โทรสาร และ ขอ้ม ูล 

ข่าวสาร นโยบายต่างๆ จากผูบ้ริหาร/ หน่วยงานก ากับดแูลในระดบัองคก์ร  

3) การรบัฟังลูกคา้ทางสื่อมวลชนและสื่อสงัคมออนไลน ์(Mass Media and Social Network 

based) ไดแ้ก่ PEA Mobile Application PEA Website และ PEA E-mail 

4) การรบัฟังดว้ยการปฏิสมัพนัธ ์(Interactive based) ไดแ้ก่ ติดต่อท่ีส านกังาน การสานเสวนา 

และกิจกรรมลูกคา้สมัพนัธ์ 

5) การรบัฟังดว้ยการส ารวจ (Suevey based) ไดแ้ก่ การโทรศพัทส์อบถามความพึงพอใจ

ภายหลงัการใชบ้ริการ 15 วนั ส าหรบั 3 ประเภทบริการ (งานขอใชไ้ฟติดตัง้มิเตอร ์งานขอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า และงานขอขยายเขตติดตัง้หมอ้แปลงเฉพาะราย)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งพฒันาระบบการใหบ้ริการผ่าน Internet อย่างต่อเนื่องเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ตอบสนองต่อยุคเทคโนโลยีดิจิทลั รองรบัวิถีการใชช้ีวิตใน

รูปแบบใหม่ (New Normal Life Style) ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดว้ยการพัฒนา Mobile Application บน Smart Phone เพื ่ออ านวยความสะดวกในการ

ใหบ้ริการต่าง ๆ เช่น “PEA Care & Service” ซึ่งเป็น Application ท่ีใหบ้ริการแบบ One-Stop Service ใน

การตรวจสอบ ปรบัปรุง และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสะดวก ปลอดภัย และไดม้าตรฐาน โดยช่าง

ไฟฟ้าท่ีมีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารจาก “โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า”  ซึ่งเป็นโครงการ

เพ่ือชุมชนและสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,  Application “PEA Smart Plus”  ซึ่งอ านวยความสะดวก

ในการใหบ้ริการต่างๆ เช่น การแจง้ค่าไฟฟ้า การค านวณค่าไฟฟ้า  การช าระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและ

ธนาคารออนไลน ์การขอใชไ้ฟฟ้า การติดกลับมิเตอรก์รณีคา้งช าระค่าไฟฟ้า การแจง้เหตุไฟฟ้าขัดข้อง การส่ง

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้รอ้งเรียน การคน้หาจุดใหบ้ริการ การประชาสมัพนัธ ์ การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นบริการเสริม (เช่น 

SMS แจง้เตือนการช าระคา่ไฟฟ้าก่อนวนัก าหนดช าระเงิน) และปฏิทินกิจกรรมของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นตน้ 
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7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการสานสมัพันธก์ับชุมชนเพ่ือส ารวจปัญหาและผลกระทบจากการ

ด าเนินงาน ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งแก่ชมุชนในเรื่องความประหยดั ความปลอดภยัจาก

การใช้ไฟฟ้า ผ่าน “โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” ซึ่งด  าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเข้าสู่ปีท่ี 9 โดยมี

เป้าหมายเพ่ือเผยแพรค่วามรูท่ี้เป็นประโยชนเ์ก่ียวกับการใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั ซึ่งช่วยลดความ

เส่ียงจากการสูญเสียต่อชีวิตและทรพัย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี ให้แก่ผู้บริโภค/ลูกค้าขององคก์ร ได้แก่ 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา ผูน้  าชมุชน และใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังในระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรบัปรุงระบบ

ไฟฟ้าชมุชนในพืน้ท่ีความรบัผิดชอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทั่วประเทศใหมี้ความปลอดภยั  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค านึงถึงการเขา้ถึงการใชพ้ลงังานของคนในชุมชนและสนบัสนุนใหชุ้มชนมี

ความรู ้ความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชพ้ลงังานทดแทนเพ่ือรองรบัความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าท่ีสูงขึน้ในอนาคต 

ผ่าน “โครงการ PEA สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนใชพ้ลงังานทดแทน” และจากการจดักิจกรรมสานสัมพนัธช์ุมชน

ส าคญัทั่วประเทศ เพ่ือรบัทราบปัญหา ผลกระทบท่ีประชาชนมีความกังวล และความตอ้งการของชมุชน ซึ่งในปี 

2564 ยงัคงพบว่า ในแต่ละต าบลยงัขาดแคลนช่างไฟฟ้าท่ีมีใบประกอบอาชีพช่างเพ่ือใหบ้ริการภายในชุมชน 

ดงันัน้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไดส้านตอ่การด าเนินงาน “โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า” มาตัง้แตปี่ 2560 และ

มุ่งมั่นฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสรา้งความรูว้ิชาชีพช่างไฟฟ้าใหแ้ก่ประชาชน ซึ่งท าใหเ้กิดการสรา้ง

อาชีพใหก้ับประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชน และสรา้ง

ความรว่มมือระหว่างหน่วยงานภาครฐั โดยในปี 2564 จากการส ารวจความพึงพอใจพบว่าผูเ้ขา้รว่มโครงการมี

ความพงึพอใจในประโยชนท่ี์ไดร้บั คดิเป็นรอ้ยละ 88.40  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลตอ่สขุภาพ

ของประชาชนทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมุ้่งมั่นสรา้งเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าใหแ้ก่

โรงพยาบาลและพืน้ท่ีใหบ้รกิารประชาชน เพ่ือใหส้ามารถรกัษาผูป่้วยและผูท่ี้มีความเส่ียงตอ่การเจ็บป่วยไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง เต็มสิทธิภาพ ดว้ยการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเมนและระบบไฟฟ้าส ารอง และการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพืน้ท่ีให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค 74 

จังหวัด นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดส้นับสนุนน า้ด่ืมและอุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment: PPE) อาทิ หน้ากากอนามัย Face Shield เจลแอลกอฮอลล์้างมือให้แก่โรงพยาบาล 

ชมุชน และพืน้ท่ีใหบ้รกิารสาธารณสขุท่ีขาดแคลนอีกดว้ย  
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การบริหารความเส่ียง 

กฟภ. มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ก ากับดแูลใหมี้กระบวนการบริหารเป็นไปตาม

หลกัการ COSO – ERM 2017 และตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดไว ้ซึ่งมี

ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบักระบวนการทางยทุธศาสตรข์อง กฟภ. โดยการระบุปัจจยัเส่ียงในระดบัองคก์รจะพิจารณา

จากปัจจยัตา่ง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกซึ่งมีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายขององคก์ร และ กฟภ. ยงัมีระบบ

สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการรายงานการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบความเส่ียง และการเตือนภัย/แจง้ใหรู้ล้่วงหนา้ (Early 

Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อองคก์ร และได้ก าหนดให้

ผูร้บัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง รายงานและประเมินผลการบริหารความเส่ียงเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงและควบคมุภายใน ไตรมาสละหนึ่งครัง้ โดยหากผลการบริหารความเส่ียงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด หรือมี

ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน จะมี

ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น ซึ่งฝ่ายก ากบัดแูลและบริหารความเส่ียงและ Risk Owner จะรบัไปด าเนินการและพิจารณา

ปรบักลยทุธใ์นการบรหิารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดต้อ่ไป 
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ในปี 2564  กฟภ. มีปัจจยัเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินประสิทธิผลของการควบคมุท่ีมีอยูข่องแตล่ะปัจจยั

เส่ียงรวมทัง้สิน้ 9 ปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ 

ปัจจัยเส่ียงปี 2564 KRI Risk Appetite Risk Tolerance 

1. รอ้ยละของหนว่ยสญูเสียใน
ระบบจ าหนา่ย (Total Losses) 

รอ้ยละของหนว่ยสญูเสียในระบบ

จ าหนา่ย (Total Losses) 

5.40% 5.44% 

2. คณุภาพไฟฟ้าแรงต ่าไม่
เป็นไปตามเปา้หมาย 

รอ้ยละความส าเรจ็ของแผนงาน

ก าหนดกรอบในการประเมินหมอ้แปลง

ท่ีแกไ้ขปรบัปรุงตามแผนงานแลว้เสรจ็

ตอ้งไมมี่ขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ภายในเวลา

ท่ีก าหนด 

100% 95% 

รอ้ยละความส าเรจ็ของแผนงาน

ก าหนดกรอบในการประเมิน

แรงดนัไฟฟ้าท่ีมิเตอรล์กูสดุทา้ยท่ีไกล

สดุของหมอ้แปลงท่ีแกไ้ขปรบัปรุงตาม

แผนงานแลว้เสรจ็ตอ้งอยูใ่นมาตรฐาน 

100% 95% 

3. การด าเนินงานธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง และกลไกในการ

ก ากบัดแูลและการแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจของบรษิัทใน

เครือ ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

ความส าเรจ็ของแผนงานการ

ด าเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

100% 97% 

รายไดธุ้รกิจเก่ียวเน่ือง 

(ไมร่วม ENCOM) 

6,300 ลา้นบาท 6,150 ลา้นบาท 

4. ความมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยีดจิิทลั 

แผนตดิตามมาตรการการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 (100 รายการ) 

100% 95% 

5. ไมส่ามารถพฒันาขีด
ความสามารถของบคุลากรใน

รูปแบบ Multi Skill และการ

สรา้ง Business Mind ใหก้บั

บคุลากรเพ่ือรองรบัการด าเนิน

ธุรกิจภายใตโ้ครงสรา้ง

อตุสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

 

แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของ

บคุลากรและ Competency ของ

กลุม่เปา้หมายท่ีไดร้บัการพฒันา  

New-skill / Up-skill / Re-skill 

90% 85% 



 

122 

 

ปัจจัยเส่ียงปี 2564 KRI Risk Appetite Risk Tolerance 

6. การติดตามพฤติกรรม DG 

(เฉพาะ VSPP) เพ่ือการบริหาร

จดัการระบบโครงขา่ยไฟฟ้าให้

เป็นไปตามเปา้หมาย 

รอ้ยละความส าเรจ็ของแผนตดิตัง้ RTU 

ของ VSPP 

100% 90% 

7. การวิเคราะหแ์ละใช้
ประโยชนข์องขอ้มลู (Data 

Analytic) ยงัไมส่ามารถ

สรา้งมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจ

ขององคก์ร 

ความส าเรจ็ในการวิเคราะหแ์ละจดัท า

ฐานขอ้มลูของ Potential Customer 

(Strategic และ Star) เพ่ือก าหนดกล

ยทุธท์างการตลาดในกลุม่ธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

100% 99% 

8. มิเตอรส์  าหรบัสบัเปล่ียน
ขาดแคลนเน่ืองจากแผน

จดัหามิเตอร ์Electronics 

สบัเปล่ียนทดแทนมิเตอร์

แบบจานหมนุไมเ่ป็นไปตาม

เปา้หมาย 

จ านวน E-Meter ท่ีตอ้งไดร้บั    - สายงาน สอ. 

ไดร้บัของงวดท่ี 1 

ภายใน พ.ค. 

2564 

  - สายงาน ป 

ไดร้บัของงวดท่ี 1 

ภายใน ก.ค. 

2564 

  - สายงาน สอ. 

ไดร้บัของงวดท่ี 1 

ภายใน พ.ย. 

2564 

  - สายงาน ป 

ไดร้บัของงวดท่ี 1 

ภายใน มี.ค. 

2565 

จ านวนมิเตอรจ์านหมนุคงคลงั 

ทั่วประเทศ 

จ านวนเทา่กบั 

Replenishment 

ในทกุประเภท 

จ านวนมากกวา่ 

Safety Stock 50% 

(แตไ่มเ่ทา่กบั 

Replenishment) 

9. ผลกระทบตอ่สภาพคล่อง
ทางการเงินและการ

ด าเนินงานของ กฟภ. หาก

เกิดสถานการณโ์รคระบาด 

COVID-19 ระลอกใหม ่

เงินสดคงเหลือปลายงวดรายไตรมาส 

(Cash Ending per Quarter) 

มากกวา่หรือ

เทา่กบั 12,000 

ลา้นบาท 

ไมต่  ่ากวา่ 7,000 

ลา้นบาท 
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โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้  

SO 1: ยกระดับการก ากับดูแลแบบบูรณาการ เพือ่สร้างความย่ังยนื 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองคก์ร 

RF9: ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการด าเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์โรค

ระบาด COVID-19 ระลอกใหม ่ 

การด าเนินงานในปี 2564 

กฟภ. ศึกษาลกัษณะของการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 จากทั่วโลก และไดพ้ิจารณาผลกระทบท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการถอดบทเรียนจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระลอกแรกโดย

พิจารณาทัง้ในส่วนผลกระทบท่ี กฟภ. อาจจะไดร้บัและผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมด ซึ่งจะ

สะทอ้นไปยงัความตอ้งการและความคาดหวงั ตลอดจนความพงึพอใจของกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมดดว้ย  

 

SO 2: มุ่งสู่องคก์รทีเ่ป็นเลิศในทุกด้านเพือ่รองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองคก์ร 

RF1: รอ้ยละของหนว่ยสญูเสียในระบบจ าหนา่ย (Total Losses)  

RF2: คณุภาพไฟฟ้าแรงต ่าไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย  

RF6: การติดตามพฤติกรรม DG (เฉพาะ VSPP) เพ่ือการบรหิารจดัการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหเ้ป็นไป

ตามเปา้หมาย  

RF8: มิเตอรส์  าหรบัสบัเปล่ียนขาดแคลนเน่ืองจากแผนจดัหามิเตอร ์Electronics สบัเปล่ียนทดแทน

มิเตอรแ์บบจานหมนุไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย  

การด าเนินงานในปี 2564 

เน่ืองจากภารกิจหลักของ กฟภ. คือ การให้บริการพลังงานไฟฟ้าท่ีมั่นคง และตามวัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตรอ์งคก์รท่ี 2 (SO2) ท่ีมุ่งสู่องคก์รท่ีเป็นเลิศในดา้นจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า กฟภ. จึงใหค้วามส าคญัใน

การปรบัรุงคุณภาพไฟฟ้าแรงต ่าใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งแลว้เสร็จในปี  2564 และไดต้ิดตามมาตรฐานดา้น

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ DG เพ่ือใหก้ารด าเนินงานยงัคงสามารถยกระดบัคณุภาพของระบบไฟฟ้า ใหมี้ความ

มั่นคง เช่ือถือได ้มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ เพ่ือน าไปสู่การใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

และรองรบักับโครงสรา้งของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต อีกทั้ง กฟภ. มี

แผนงานการสบัเปล่ียนมิเตอรแ์บบจานหมนุมาเป็นมิเตอร ์Electronics โดยไดก้ าหนดแผนท่ีน าทาง (PEA Smart 

Grid Roadmap) ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายสมารท์กรดิของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 

2579 ของกระทรวงพลงังาน เพ่ือเรง่รดัและตดิตามแผนงานดงักลา่วอย่างใกลช้ิด ใหแ้ผนงานดงักล่าวด าเนินงาน

ไดส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทการพฒันาระบบโครงขา่ยสมารท์กริดของประเทศดว้ย 
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SO 3: มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองคก์ร 

RF7: การวิเคราะหแ์ละใชป้ระโยชนข์องขอ้มลู (Data Analytic) ยงัไมส่ามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจ

ขององคก์ร  

การด าเนินงานในปี 2564 

จากวตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์3 (SO3) ท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของทกุกลุ่มลกูคา้ ซึ่งมี

การเริ่มใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูลกูคา้ของ กฟภ. ท่ีมีในปัจจบุนั โดยมีการวิเคราะหฐ์านขอ้มลูลกูคา้ของ กฟภ. 

ในกลุ่มลกูคา้ท่ีมีมลูคา่สงู (High Value) และก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพ่ือตอ่ยอดโอกาสทางธุรกิจกบัลกูคา้

ท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงพัฒนาแนวทางการท า Data Analytics จากฐานข้อมูลลูกคา้ของ กฟภ. เพ่ือสรา้งมูลค่า

ให้กับองคก์ร โดยการท า cross-selling และ up-selling กับลูกคา้เดิม รวมถึงการขยายตลาดไปสู่ลูกคา้ใหม ่

กฟภ. จึงด าเนินการเตรียมความพรอ้มในหลายประเด็นท่ีส าคญั เช่น การก าหนดฐานขอ้มลูองคก์รท่ีเหมาะสมท่ี

จะใชข้บัเคล่ือนในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ส าคญั การส ารวจความเพียงพอ และการกระจายตวัของขอ้มลูของ

องคก์รท่ีจะตอ้งถูกน ามาใช้ในการท า Data Analytics และการจัดการฐานข้อมูลขององคก์รให้เป็นระบบใน

ลกัษณะของ Structured Data ท่ีพรอ้มส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชนโ์ดยการท า Data Analytic เพ่ือใหม้ั่นใจว่า 

กฟภ. สามารถใชป้ระโยชนข์องขอ้มลูเพื่อเพิ่มมลูคา่ธุรกิจขององคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

SO 4: มุ่งสู่ Non-regulated Business โดยการสร้าง Advantaged Portfolio 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองคก์ร 

RF3: การด าเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง และกลไกในการก ากบัดแูลและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของ

บรษิัทในเครือ ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย  

การด าเนินงานในปี 2564 

จากโอกาสท่ีวิเคราะหใ์น SWOT ทัง้โอกาสในการสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจ และเครือข่ายความรว่มมือทัง้

ภาครฐัและเอกชน โครงสรา้งอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจท่ีครอบคลุม Value 

chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมทัง้วตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี 4 (SO4) ท่ีมุ่งสู ่

Non - regulated Business โดยการสร้าง Advantaged Portfolio ซึ่ง กฟภ. ให้ความส าคัญในการก าหนด

นโยบายในการลงทนุ และการออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทนุใน

ธุรกิจต่างๆ ทั้งผ่านกลไกการด าเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพ่ือสรา้งมูลค่าสูงสุดให้กับองคก์ร 

(Creating Shareholder Value) รวมทัง้เกิดการพฒันาธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน โดยสามารถตอบสนองต่อโครงสรา้ง

ระบบไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้(Maximizing Sustainable Development) ทัง้นีก้ารด าเนินงานของบริษัทใน

เครือผา่นการด าเนินการโดยบรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และบริษัทในเครือในอนาคต จะเขา้

มาเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทเป็นทัง้ผูล้งทนุหลกั และรว่มลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. กฟภ. จึงมุ่งเนน้
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การด าเนินการของธุรกิจเก่ียวเน่ืองและสรา้งกระบวนการ รวมทัง้กลไกในการก ากบัดแูลบรษิัทในเครือใหมี้ผลการ

ด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายของยทุธศาสตรอ์งคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

SO 5: ขับเคล่ือนองคก์รให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย ์เทคโนโลยดีจิิทัลและนวัตกรรม 

ประเดน็ความเส่ียงระดับองคก์ร 

RF4: ความมั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีดจิิทลั  

RF5: ไมส่ามารถพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรในรูปแบบ Multi Skill และการสรา้ง Business 

Mind ใหก้บับคุลากรเพ่ือรองรบัการด าเนินธุรกิจภายใตโ้ครงสรา้งอตุสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลง  

การด าเนินงานในปี 2564 

กฟภ. สรา้งความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือมั่นในการด าเนินงานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัใหก้บัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียฅ

ทกุภาคส่วน อนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีช่วยขบัเคล่ือนองคก์รสู่ Digital Utility โดยจะครอบคลมุเรื่องมาตรฐาน (standard)  

การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนบุคคล (privacy) การรกัษาความมั่นคงปลอดภัย (cyber security) ซึ่ง 

กฟภ. ใหค้วามส าคญัในการสรา้งความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใน

การส่ือสาร และการท าธุรกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน ์รวมทั้งการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส  าหรบัพนักงาน 

ผูใ้หบ้ริการทั่วประเทศในการคุม้ครองสิทธิส่วนบคุคล และการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูข้อรบับรกิาร เพ่ือรองรบั

การเติบโตของการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทลัในอนาคต รวมถึงการก าหนดมาตรการการเฝา้ระวงัและรบัมือภัยคกุคามไซ

เบอรท่ี์เหมาะสมและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งยวด (critical infrastructure)  เพ่ือใหมี้ความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการส่งเสริมการ

สรา้งเครือข่ายแลกเปล่ียนขอ้มลูภยัคกุคามไซเบอร ์และการส่งเสริมใหเ้กิดความตระหนกัและรูเ้ท่าทนัภยัคกุคามทาง 

ไซเบอร ์โดยจากการมุง่เนน้ไปสู ่Digital Utility การน าเทคโนโลยีดจิิทลัเขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน รวมถึงการมุง่เนน้การ

พฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ืองตา่ง ๆ กฟภ.จึงไดมี้การวางแผนและพฒันาบคุลากร เพ่ือปิด Gap ของ Competency ในแตล่ะ

บุคคล โดยเฉพาะในส่วนของการก าหนด Digital Competency Based Assessment Model  และพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายตาม Digital Competency ท่ีก าหนด นอกจากนี ้ยงัเนน้ในการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual 

Development Plan) ใหส้อดคลอ้งกับ Career Path ของพนกังานในแตล่ะต าแหน่ง รวมถึงเพ่ือเตรียมความพรอ้มของ

บุคลากรท่ีเป็น Successor ในการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัขององคก์ร และตามความตอ้งการทางธุรกิจในอนาคต

ตอ่ไป นอกจากนีย้งัรวมถึงการพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรบัตอ่การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลง

ของอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็  
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การควบคุมภายใน 

หลักเกณฑ ์/ แนวทางปฏิบัต ิ

กฟภ. ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและ

หลกัเกณฑป์ฏิบตัิการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 

2561 และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ วทั้งองค์กร   

มีวตัถปุระสงคใ์หม้ั่นใจไดว้า่ ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยในการประเมินการควบคมุ

ภายในระดบัองคก์ร มีการสอบทานเอกสารประกอบการประเมินการควบคุมดว้ยตนเองของสายงานในสงักัด 

เพ่ือความถกูตอ้ง ครบถว้นและสามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ัง้ 3 ดา้น คือ 

- การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation: O) 

- ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและมิใชท่างการเงิน (Reporting: R) 

- การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั (Compliance: C) 

กฟภ. จดัท ารายงานการควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี และรายงานการสอบทาน

การประเมินผลการควบคมุภายในของส านกัตรวจสอบภายใน รายงานตอ่กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค คณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

รายงานระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 

กฟภ. มีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายในและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตัิการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. 2561 โดยใหก้ารควบคมุภายในเป็นกลไกท่ีจะท าใหมี้ความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าภายในองคก์รมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และค าสั่ งของผู้บริหาร ส่งเสริมให้การด าเนินง านมีประสิทธิภาพ 

ประหยดั มีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคส์  าเร็จตามเปา้หมาย ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงาน 

และดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการดูแลป้องกันทรพัยากรจากการทุจริต 

ความเสียหาย การสญูเปล่าหรือการบริหารจดัการท่ีผิดพลาด จดัใหมี้และด ารงไวซ้ึ่งขอ้มลูรายงานทางการเงิน

และการบริหารท่ีเช่ือถือได้ ทันต่อเวลา โดยมีผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง   5 ด้าน  

สรุปได ้ดงันี ้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

กฟภ. จัดให้มีกระบวนการการควบคุมภายใน  ท่ียึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม  

มีคณะกรรรมการตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุม โดยการติดตามและ
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ทบทวนรายงานการเงินและมิใช่การเงินอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน มีการมอบอ านาจหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยึดหลักการก ากับดูแลท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมค่านิยมหลกัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นองคก์รท่ีมีค่านิยมและวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง โดยการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการกระตุน้ ผลกัดนั สง่เสริมใหพ้นกังานทกุคนสามารถประพฤติปฏิบตัิตนตามคา่นิยม

องคก์รและน ามาบรูณาการเขา้กบักระบวนการอ่ืน ๆ รวมทัง้ก าหนดใหบ้คุลากรมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อ

ผลการปฏิบตังิานตามระบบการควบคมุภายในเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

2. ด้านการประเมินความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง ด าเนินงานตามแนวทาง  COSO ERM เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ วทั้งองคก์ร  

มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าหนา้ท่ีก ากับดแูล ก าหนด

นโยบาย  ก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  (Risk Appetite) และระดับความเบี่ ยงเบนท่ียอมรับได ้ 

(Risk Tolerance) การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร  ์โดยมีการติดตามประเมินผล

เป็นประจ าทกุไตรมาส 

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 

ก าหนดนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบตัิงานครบทุกดา้น โดยมีคู่มือท่ีส าคญัซึ่งมีการทบทวน/ปรบัปรุง

ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ การแบง่แยกหนา้ท่ี/อนมุตัิ/ดแูลปอ้งกนัทรพัยส์ิน ก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร มีส านักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการเงินและมิใช่การเงิน  รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประจ าทกุเดือน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดก้ าหนด

วิสัยทัศนห์รือเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าจะเป็นองคก์รชั้นน าท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่น

ใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยืน การท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายนีก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดจ้ดัแผนพัฒนาคนดว้ย

นวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต รวมทั้งมีนโยบายการเป็นองค์กรแห่ง  

ความโปรง่ใส ซึ่งจะก่อใหเ้กิด Performance ท่ียั่งยืนตอ่องคก์ร 

4. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีระบบสารสนเทศจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือน ามาใชป้ระโยชนอ์ย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบนัทัง้การเงินและ

มิใชก่ารเงิน และสะดวกในการเขา้ถึง โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ก ากบั
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ดแูลใหน้โยบายบรหิารจดัการระบบ จดัท าแผนแมบ่ทมาตรฐานความมั่นคงปลอดภยั มีระบบสารสนเทศส าหรบั

ผูบ้รหิารเพ่ือสนบัสนนุขอ้มลูส าหรบัการตดัสินใจ มีระบบสารสนเทศและส่ือสารทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

หลายช่องทางเพ่ือเขา้ถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างทนักาล  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี

ความมั่นคงปลอดภยั สามารถใหบ้ริการอย่างตอ่เน่ืองแมมี้ภยัคกุคามหรือภาวะวิกฤต รวมทัง้มีการส่ือสาร/ชีแ้จง 

สรา้งความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานสารสนเทศอย่างทั่ วถึง การส่ือสารช่วยให้บุคลากร  

ในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในท่ีมีต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

5. ด้านกิจกรรมการตดิตามผล 

มีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบัติงานทุกงานอย่างต่อเน่ือง  สม ่าเสมอ มีการติดตาม

ประเมินผลแบบเป็นรายครั้งด้วยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self-Assessment : CSA)  

ครบทกุ สายงาน โดยบรูณาการรว่มกบัการบรหิารความเส่ียง ซึ่งมีการติดตามรายงานผลเป็นประจ าทกุไตรมาส 

รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลแบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยส านักตรวจสอบภายใน 

และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

ในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เป็นประจ า 

อย่างตอ่เน่ืองทกุปี อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแนวทางในการประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง (CSA) 

และการตรวจสอบ (IA) ท่ีเน้นการปฏิบัติงานและให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  

อยา่งตอ่เน่ือง 

สรุปการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สรุปไดว้่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการเรื่องการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบครบทั้ง  

5 องคป์ระกอบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทัง้องคก์ร มีประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสม ท าใหบ้รรลผุลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน และได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในของ การไฟฟ้า 

สว่นภูมิภาค รายงานตอ่กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ภายในก าหนดเวลา (ภายใน 90 วันหลังสิน้ปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลกัเกณฑป์ฏิบตักิารควบคมุภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561)  
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การปฏิบัตติามระเบยีบ 

การด าเนินการด้านการก ากับการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Compliance) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 

ต่อตา้นการทุจริตและสอดคล้องกับกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและ

ภายในองคก์รอย่างเครง่ครดั ส่งเสริมวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Culture) โดยการจดั

อบรม ใหค้วามรู ้ใหค้  าปรกึษา และประชาสมัพนัธเ์สริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ความตระหนกัในการปฏิบตัติาม

กฎหมายและกฎระเบียบ ผา่นชอ่งทางการส่ือสารขององคก์รอยา่งตอ่เน่ือง  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดพ้ัฒนาระบบการบริหารจัดการดา้นการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ (Compliance Management System) ตามมาตรฐานสากล ISO 19600:2014 ISO 37301:2021 

และมาตรฐาน COBIT (กระบวนการ Managed Compliance with External Requirements) โดยจัดท าเป็น 

Compliance Roadmap ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปี 2564 - 2566) เพ่ือยกระดบักระบวนการด าเนินงานใหมี้

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลอ้งเป็นระบบมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างเช่น กระบวนการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการปฏิบตัติามกฎระเบียบ กระบวนการประเมินความเส่ียงต่อความไม่

สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทัง้ในดา้นการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ (Regulatory 

Risk) และการปฏิบตัิท่ีไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Operational Risk) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์และ

ปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุ

ภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีมตเิห็นชอบ Compliance Roadmap และแผนการด าเนินงานการก ากบัดแูล

การปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Management System Plan: CMS Plan) ใน

การประชมุครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัพธุท่ี 11 สิงหาคม 2564 

นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy) และกรอบการ

ปฏิบัตกิารก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎเกณฑ ์(Compliance Framework) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศและส่ือสารใชน้โยบายการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) และกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Framework) เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดมั่น

เป็นหลกัในการปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งถกูตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายและกฎระเบียบภายในขององคก์ร  
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โครงสร้างการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ดงันี ้ 
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1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอ านาจ

หนา้ท่ีพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานดา้น Compliance และก ากับดูแล

การปฏิบตังิานขององคก์รใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ และก ากบัใหมี้การบูรณาการระหว่างการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบตัิตามระเบียบ (Corporate Governance, 

Risk Management and Compliance: GRC) 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอ านาจ

หนา้ท่ี อ านวยการ พิจารณา จดัท า ก าหนดกรอบการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 

ประสานงานและตดิตามผลการด าเนินงานการก ากบัดแูลการปฏิบตัติามกฎระเบียบ  

3. คณะท างานผลกัดนัการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอ านาจหนา้ท่ี พิจารณาความสอดคลอ้งกับมาตรฐานสากลในการ

บริหารจดัการ การก ากับดแูลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ จดัท า ทบทวน ปรบัปรุงนโยบาย

และกรอบการป ฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภ าค  (Compliance 

Framework) และประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผลความเส่ียงต่อความไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดก้ าหนดการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร โดยจัดตัง้หน่วยงาน

ระดบักองในรูปแบบ Team-based เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานการก ากับดูแลและพัฒนากระบวนการ

ปฏิบตัติามกฎระเบียบแลว้ 

ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนากระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance) อย่างต่อเน่ือง จึงมั่นใจไดว้่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขับเคล่ือนองคก์รดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจริต 

โปรง่ใส เป็นธรรม ตอ่ตา้นการทจุรติ สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามส าคญั 

สรา้งความเช่ือมั่ นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยไม่หยุดชะงักจากความเส่ียงด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีตอ้งถือปฏิบตั ิและเป็นหนึ่งในปัจจยัสง่เสรมิการพฒันาองคก์รสูค่วามยั่งยืน 
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การตรวจสอบภายใน 

ส านักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระท่ีขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผล

การด าเนินงานต่อผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีภารกิจในการให้ความเช่ือมั่น (Assurance 

Services) และใหค้  าแนะน าปรึกษา (Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  เพ่ือเพิ่มคณุค่า 

และปรบัปรุงการด าเนินงานขององคก์ร สนับสนุนให้องคก์รบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรบัปรุง

ประสิทธิผลของ กระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแล โดย ยึดคู่มือ

การปฏ ิบตั ิงานกระบวนการตรวจสอบภายในของรฐัว ิสาหกิจ  ฉบบัปรบัปรุงปี  2555 หล ัก เกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรบัหน่วยงาน ของรฐั 

พ.ศ. 2561 มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

ในการปฏิบตังิาน 

การปฏิบัตงิานตรวจสอบ  

ส านักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งไดร้บัอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์และเป้าหมายของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความเส่ียงท่ีส าคญั ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

และบริษัทในเครือ มีการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจและผู้บริหารระดับสูง  

ให้ข ้อเสนอแนะท่ีสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับองคก์ร ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน  รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ

ในการปรบัปรุงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และ

การก ากับดูแล ทั ้งนีส้  านักตรวจสอบภายใน ได ้ด  าเนินการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก

หนว่ยรบัตรวจ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามก าหนดเวลา 

ส านกัตรวจสอบภายใน ไดร้บัการประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นการใหค้วามเช่ือมั่น และดา้นการให้

ค  าปรึกษา จากคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ ท่ี ระดับ  4.94 พึ งพอใจมาก-มากท่ีสุด และผู้ว่าการ อยู่ ท่ี                    

ระดับ 5 พึงพอใจมากท่ีสุด และในรอบปีท่ีผ่านมาได้คะแนนประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ           

ดา้น Core Business Enablers หวัขอ้ การตรวจสอบภายใน อยูท่ี่ระดบั 3.3300 

การรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

ส านกัตรวจสอบภายใน มีการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้ต้รวจสอบภายในเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภายใน 

และภายนอก เฉล่ียไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มีการจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรม การตรวจสอบ

ภายในบนความรูด้้าน Data Analytics และ Data Visualization เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ

ภายใน ในการวิเคราะหข์อ้มูล พฒันาโปรแกรมและออกแบบสารสนเทศ ใหก้า้วทนัตอ่เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
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พรอ้มเข้าสู่ Digital Utility พรอ้มทั้ง สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในไดร้บัวุฒิบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน ปัจจุบนัมีผูต้รวจสอบภายใน ไดร้บัวุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพอนุญาต จ านวน 2 คน วุฒิบตัร

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  จ านวน 3 คน ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย จ านวน 4 คน 

ปี 2564 มีการตอ่ยอดองคค์วามรูข้องผูต้รวจสอบภายใน และยกระดบัการปฏิบตังิานตรวจสอบ ใหเ้ป็น

ลักษณะการตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง (Continuous Audit) โดยพัฒนาระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัต ิ

(Robotic Internal Audit Software: RIAS) ท่ีช่วยในการคน้หาขอ้มลูท่ีมีความผิดปกติ รวมทัง้ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการทุจริตไดอ้ย่างรวดเร็ว ทันเวลา ท าใหส้ามารถตรวจสอบและระงับความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ จ านวน 3 ระบบ ดงันี ้

1. ระบบการตรวจสอบและแจง้เตือนระยะเวลาน าสง่มิเตอรเ์คลมประกนั 

2. ระบบการรบัช าระเงินดว้ยใบน าฝากและเช็คท่ีผิดปกติ 

3. ระบบตรวจสอบไฟสาธารณะท่ีไมมี่หนว่ยการใชไ้ฟตดิตอ่กนั 3 เดือน 

 

  



 

134 

 

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาค 

โครงสรา้งของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 

2503 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 20 ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย

ประธานกรรมการหนึ่งคน ผูว้่าการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่นอ้ยกว่าหา้คน แตไ่ม่เกินสิบสาม

คน อีกทัง้ตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม มาตรา 12/1 ก าหนดใหมี้กรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง มาจากบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี

กระทรวงการคลงัจดัท าขึน้ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอ่ืน        ของรฐัวิสาหกิจนัน้  นอกจากนีต้าม

ระเบียบว่าดว้ยการบญัชี และการเงินของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ก าหนดใหมี้ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัเขา้ร่วมเป็น

กรรมการในคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจทกุแหง่  

 ส าหรบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ตามพระราชบญัญตัิการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พ.ศ. 

2503 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีสรุปไดด้งันี ้

1. วางนโยบายและควบคุมดแูลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมถึงการวางขอ้บงัคบัในการ
ด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ การก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าคา่บรกิาร และการก าหนดอตัราเงินเดือนพนกังาน 

2. เป็นเจา้พนกังานตามความหมายแหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

3. ก าหนดเงินส ารองของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4. ก าหนดระเบียบการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

5. น าเรื่องเสนอรฐัมนตรีเพ่ือเสนอตอ่ไปยงัคณะรฐัมนตรี 
6. พิจารณาแตง่ตัง้ผูว้า่การตามคณุสมบตัท่ีิก าหนด เงินเดือน และการใหอ้อกจากต าแหนง่ 

7. ใหค้วามเห็นชอบ หรือใหส้ตัยาบนัในการท านิตกิรรมของผูว้า่การ 
8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือนขั้น ลดขั้น หรือตัดเงินเดือน และการก าหนด

เง่ือนไขในการท างานของพนกังานชัน้ท่ีปรกึษา ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูอ้  านวยการฝ่ายตา่ง ๆ 

9. แต่งตัง้พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รกัษาการแทนผู้ว่าการในขณะท่ีผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี หรือ

ต าแหนง่ผูว้า่การวา่งลง 

10. วินิจฉัยค ารอ้งของเจา้ของ หรือผูค้รอบครองทรพัยส์ิน หรือผูท้รงสิทธิอ่ืนเก่ียวกับการใช้ ท่ีดินภายใน
ก าหนดเวลา 15 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้ 
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รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ปี 2564  

 

ช่ือ-นามสกลุ  : นายฉตัรชยั พรหมเลิศ (ประธานกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 

    (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2561) 

อาย ุ   : 60 ปี 

 

ต าแหนง่  : ปลดักระทรวงมหาดไทย 

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. อธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. ผูว้่าราชการจงัหวดัลพบรุี 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท – รฐัประศาสนศาตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    2. ปรญิญาตรี - รฐัศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

      2. กรรมการ ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล 

       

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี  

28 ตลุาคม 2563 –  30 กนัยายน 2564 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายดนชุา พิชยนนัท ์

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจ 2563) 

 

อาย ุ   : 51 ปี 

 

ต าแหนง่  : เลขาธิการส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

  

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองเลขาธิการส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

2. ท่ีปรกึษาดา้นนโยบายและแผนงาน ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ 

3. ผูอ้  านวยการส านกัวิเคราะหโ์ครงการลงทนุภาครฐั   

      

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท – Master of Science in Engineering Management,  

George Washington University, USA 

2. ปรญิญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : 1. กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

        2. กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่  

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายยอดพจน ์ วงศร์กัมิตร 

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจ 2563) 

 

อาย ุ   : 62 ปี 

 

ต าแหนง่  : ประธานท่ีปรกึษา บริษัท นครชยัแอร ์จ ากดั 

   

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ท่ีปรกึษาอาวโุส บริษัทบางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  2. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารและพฒันาความยั่งยืนองคก์ร                   

 บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

             3. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานดา้นบรหิารและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)    

 

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท - Master of Business Administration,  

  Middle Tennessee State University, USA 

    2. ปรญิญาตรี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย                  

       (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. ประธานกรรมการบรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม  

            อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

       2. กรรมการอิสระ บรษิัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จ ากดั  

    (Bless Asset Group) 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม ์

   

อาย ุ   : 65  

 

ต าแหนง่  : ขา้ราชการบ านาญ     

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผูท้รงคณุวฒุิพิเศษกองทพับก 

  2. รองเสนาธิการทหารบก 

  3. ผูช้ว่ยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท – รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

      พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

  2. ปรญิญาตร ี– โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ. ชดุท่ี 68) 

  

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : ไมมี่ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่  

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี  

28 ตลุาคม 2563 –  17 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายปฏิคม วงษส์วุรรณ  

    (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจ 2559) 

   

อาย ุ   : 65 ปี 

 

ต าแหนง่  : ขา้ราชการบ านาญ     

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. อธิบดีกรมราชทณัฑ ์

2. รองอธิบดีกรมราชทณัฑ ์

3. ผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางคลองเปรม  

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท - รฐัศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 2. ปรญิญาตรี - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหน่วยงานอ่ืน  : กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นนิติศาสตรใ์นคณะกรรมการผงั

เมือง 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่  

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี   

27 มิถนุายน 2561 - 22 มีนาคม 2564 

 

*******************************************************************************************************  



 

140 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ  : นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ 

   

อาย ุ   : 59 ปี 

 

ต าแหนง่  : ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม     

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

     2. อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

              

ประวตัิการศกึษา : ปรญิญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน                :          กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้ 

แหง่ประเทศไทย 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายนิกร สศุริิวฒันนนท ์

    (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2561)  

 

อาย ุ   : 65 ปี 

 

ต าแหนง่  : ท่ีปรกึษากลุม่อตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย 

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2. ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมเหล็ก สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

     3. กรรมการสถาบนัเหล็กแห่งประเทศไทย 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    2. ปริญญาตรี – สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : ไมมี่ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี  

28 ตลุาคม 2563 – 29 มิถนุายน 2564 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายศกัดิ ์เสกขนุทด 

    (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2561) 

อาย ุ   : 55 ปี 

 

ต าแหนง่  : ท่ีปรกึษาผูท้รงคณุวฒุิดา้น Digital Transformation  

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) 

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั :  1. ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั 

     2. รองผูอ้  านวยการ ส านกังานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐั  

         ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  

            

ประวตัิการศกึษา :  1. ปรญิญาเอก – Doctor of Philosophy (Electronic Systems  

  Engineering), Essex University, UK 

2. ปรญิญาโท – Master of Computer Studies, Essex University, UK 

3. ปรญิญาตรี – อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อิเล็กทรอนิกส)์  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

  2. กรรมการ ระบบช าระเงิน (กรช.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : พลต ารวจตรี วิวฒัน ์ชยัสงัฆะ 

  (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2564)  

 

อาย ุ   : 55 ปี  

 

ต าแหนง่  : รองผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง  

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  

    

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิด 

   เก่ียวกบัทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

2. ผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบั 

    การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – การจดัการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

2. ปรญิญาตรี – รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

  

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 

    (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2563) 

 

อาย ุ   : 63 ปี 

 

ต าแหนง่  : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

  2. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บรหิารทรพัยส์ิน กลุม่โรงแรม 

        ตา่งประเทศ บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท – Master of Business Administration, Cornell University, USA 

    2. ปริญญาโท – Master of Engineering (Operations Research and  

 Industrial Engineering) Cornell University, USA 

    3. ปรญิญาตรี – Bachelor of Science in Chemical Engineering  

 University of New Hampshire, USA  

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท ASM International Limited 

  2. กรรมการ บริษัท ไทยเบฟ มารเ์ก็ตติง้ จ  ากดั 

  3. กรรมการ บริษัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชชิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายเชวง ไทยยิ่ง 

  (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2564) 

 

อาย ุ   : 59 ปี 

 

ต าแหนง่  : กรรมการรา่งกฎหมายประจ า (นกักฎหมายกฤษฎีกาทรงคณุวฒุิ)  

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

   

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน 

     2. ผูอ้  านวยการศนูยข์อ้มลูกฎหมายกลาง ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

3. ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 2. ปรญิญาตรี – นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

    – ครุศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : ไมมี่ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายพนิต ธีรภาพวงศ ์

    (บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2561) 

 

อาย ุ   : 54 ปี 

 

ต าแหนง่  : ท่ีปรกึษากฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผูอ้  านวยการกลุม่กฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

    2. หวัหนา้กลุม่งานกฎหมาย ส านกักฎหมาย กรมสรรพากร  

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Law) ทนุรฐับาลไทยตาม 

  ความตอ้งการของกรมสรรพากร, Queen Mary College,  

  University of London, UK 

    2. ปรญิญาโท – Master of International Economic Law,  

 University of  Warwick, UK 

    3. ปรญิญาตรี – นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1. กรรมการ บริษัท บรหิารสินทรพัย ์ธนาคาร 

           อิสลามแหง่ประเทศไทย จ ากดั 

       2. กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : ศาสตราจารย ์วีรกร ออ่งสกลุ 

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2563)  

 

อาย ุ   : 54 ปี  

 

ต าแหนง่  : ศาสตราจารยส์ถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : คณบดีส านกัสิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากร และการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยี 

แหง่เอเชีย 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy Electrical Engineering,  

  Texas A&M University 

    2. ปรญิญาโท – Master of Electrical Engineering, Texas A&M University 

    3. ปรญิญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : 1.กรรมการบรหิาร Bangchak Initiative Innovation  

Center@AIT ส านกัสิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากร                                และการพฒันา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

       2. กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี  

27 มิถนุายน 2561 – 26 มิถนุายน 2564 

 

******************************************************************************************************* 
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ช่ือ-นามสกลุ  : รองศาสตราจารย ์ธีร เจียศริิพงษก์ลุ 

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2561) 

 

อาย ุ   : 46 ปี  

 

ต าแหนง่  : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. ผูอ้  านวยการ ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    2. ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศนูยร์งัสิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์

    3. ผูอ้  านวยการ โครงการวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิตสองสถาบนั (TEP) และ  

โครงการวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิตภาคภาษาองักฤษ แห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(TEPE) 

            

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาเอก – Doctor of Engineering in Applied Mechanics (Dynamics),  

  Technische Universität Darmstadt, Germany 

    2. ปรญิญาโท – Master of Engineering in Mechatronics, School of  

Advanced Technologies (Exchanged Program), Asian Institute of  

Technology, Bangkok Thailand, Hamburg University of Technology,  

Hamburg, Germany 

    3. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกลา้ธนบรุี 

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : ไมมี่ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี  

27 มิถนุายน 2561 – 26 มิถนุายน 2564 และ 20 กรกฎาคม 2564 - ปัจจบุนั 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายปรีชาพร สวุฒัโนดม  

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2562)  
     

อาย ุ   : 45 ปี 
 

ต าแหนง่  : วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านกัแผนงาน กรมทางหลวง 
 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. คณะท างานสนบัสนนุการด าเนินงานในคณะอนกุรรมการ  

การจดัการเทคโนโลยี ดจิิทลัและนวตักรรม การไฟฟ้านครหลวง 

2. กรรมการบรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  

3. อนกุรรมการพฒันาเทคโนโลยีดจิิทลั การประปานครหลวง  

            

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาเอก – Civil Engineering University of California, USA 

  2. ปรญิญาโท – Master of Engineering University of California,  

Los Angeles, USA 

3. ปรญิญาโท– Master of Science, University of California,  

Los Angeles, USA 

4. ปรญิญาตรี – Bachelors of Science in Civil Engineering Specialize in  

Transportation Engineering, University of California, Irvine, USA(เกียรตนิิยม) 

5. ปริญญาตรี – Bachelors of Science in Civil Engineering Specialize in  

Structure Engineering, University of California, Irvine, USA (เกียรตนิิยม) 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : ไมมี่  

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2563 –  

ปัจจบุนั 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : รองศาสตราจารย ์พรอนงค ์บษุราตระกลู  
     

อาย ุ   : 53 ปี 
 

ต าแหนง่  : หวัหนา้ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. คณะท างานพฒันาศกัยภาพกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

2. ผูช้  านาญการประจ าคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลงั 

วฒุิสภา 

3. กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

            

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาเอก – บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    2. ปรญิญาโท – Master of Business Administration (MIS), University of  

Dallas, USA  

3. ปรญิญาตรี – บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการเชิงปรมิาณ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุิของสถาบนั 

เทคโนโลยีไทย - ญ่ีปุ่ น ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 – ปัจจบุนั 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : พนัเอก ศรณัย ูวิรยิเวชกลุ 

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2562)  
 

อาย ุ   : 52 ปี 
 

ต าแหนง่  : รองผูอ้  านวยการส านกังานความรว่มมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น  

(องคก์ารมหาชน) 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองผูอ้  านวยการศนูยป์ฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพ กรมยทุธการทหาร  

กองบญัชาการกองทพัไทย 

2. ผูอ้  านวยการกองโครงการและงบประมาณ กรมขา่วทหาร 

3. ผูอ้  านวยการกองพิธีการทตู ส านกัวิเทศสมัพนัธ ์กรมข่าวทหาร 

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาเอก – Doctor of Science (Technology of Environmental  

Management) มหาวิทยาลยัมหิดล 

    2. ปรญิญาโท – Master of Science (Structural Engineering), Stanford  

University, USA 

3. ปรญิญาโท – Master of Science (Environmental Engineering), University of 

California Los Angeles (UCLA), USA 

4. ปรญิญาตรี – Bachelor of Science (Honors)(Double Major in Civil 

Engineering and Nuclear Engineering), United States Military Academy 

(USMA, “West Point”), USA 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : กรรมการบรหิารมลูนิธิรวมใจไทย - สวีเดน 1897 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่  

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 – ปัจจบุนั 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายสมพงษ ์ปรีเปรม  

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2561)  

    

อาย ุ   : 60 ปี 

 

ต าแหนง่  : ผูว้า่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (ด ารงต าแหนง่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 16 สิงหาคม 2564)  

 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองผูว้า่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 

    2. ผูช้ว่ยผูว้า่การวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 

 3. ผูช้่วยผูว้า่การประจ าส านกัผูว้า่การ และปฏิบตัหินา้ท่ี รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

              

ประวตัิการศกึษา : 1. ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. ปรญิญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้าก าลงั) มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน  : กรรมการ ศนูยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละ 

คอมพิวเตอรแ์หง่ชาต ิ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี  

12 พฤศจิกายน 2561 –16 สิงหาคม 2564 

 

*******************************************************************************************************  
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ช่ือ-นามสกลุ  : นายศภุชยั เอกอุน่  

(บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจปี 2564)  
 

อาย ุ   : 56 ปี 
 

ต าแหนง่  : ผูว้า่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (ด ารงต าแหนง่ 17 สิงหาคม 2564  - ปัจจบุนั ) 

ประวตัิการท างานท่ีส าคญั : 1. รองผูว้า่การวิศวกรรม 

2. รองผูว้า่การการไฟฟ้า ภาค 3 

3. ผูอ้  านวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ประวตัิการศกึษา : 1. ปรญิญาโท – วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมความปลอดภยั  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. ปรญิญาโท – บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. ปรญิญาตรี – ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในหนว่ยงานอ่ืน : ไมมี่ 

 

การถือหุน้ในบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานเกินรอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    :  ไมมี่ 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ระหว่างปีบญัชี 2564)    : ไมมี่ 

 

หมายเหต ุ- คณะรฐัมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตัง้แตว่นัท่ี 17 สิงหาคม 2564 – ปัจจบุนั 

 

*******************************************************************************************************  
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การแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการคณะย่อย 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดก้ าหนดกลไกในการก ากับดแูลและทบทวนระบบงานท่ีส าคญั

ทุกระบบ ภายใตห้ลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 11 คณะ ซึ่งมี

กรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเขา้รว่มเป็นกรรมการในทกุคณะ โดยออกเป็นค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ พรอ้ม

ระบุอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือติดตามการด าเนินงานในทุกระบบ 

เสนอแนะใหค้วามเห็นและกลั่นกรองแผนงานทุกระบบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

*หมายเหตุ* ล าดบัที่ 3 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เมื่อวนัที่  26 มิถนุายน 2564 สง่ผลใหพ้น้

จากต าแหนง่กรรมการคณะย่อยดว้ย ต่อมาคณะรฐัมนตรีมีมติ เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2564 แต่งตัง้เป็น

กรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคต่ออีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการ กฟภ. ไดม้ีมติเมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 

2564 แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรหิารของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

ล าดับที่  4 ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  

เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 สง่ผลใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและคณะกรรมการ

คณะยอ่ยดว้ย 

ล าดับที่  6 คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิ ภาค และตามข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาคว่าด้วยการประชุมและด าเนินกิจการ 

ของคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค พ.ศ.2544 ก าหนดวา่ ใหผู้ว้า่การรว่มเป็นกรรมการบรหิารดว้ย 

 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วมประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหัก

ภาษี 
หลังหักภาษี 

1. นายดนชุา พิชยนนัท ์
ประธาน

กรรมการ 
14/14 150,000 135,000 

2. นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ กรรมการ 14/14 120,000 108,000 

3. นายศกัดิ ์เสกขนุทด กรรมการ 14/14 120,000 108,000 

4. รองศาสตราจารยธี์ร เจียศริพิงษก์ลุ กรรมการ 11/11 110,000 99,000 

5. นายสมพงษ ์ปรีเปรม 
กรรมการ 

และเลขานกุาร 
8/8 80,000 72,000 

6. นายศภุชยั เอกอุน่ 
กรรมการ 

และเลขานกุาร 
6/6 60,000 54,000 
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บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
พิจารณากลั่นกรอง เรื่องการขออนมุตัิซือ้ / จา้งในอ านาจคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค รวมถึงระเบียบ 

ข้อบังคับ งบประมาณประจ าปี แผนยุทธศาสตร ์แผนการด าเนินงานประจ าปีของระบบบริหารจัดการองค์กร  

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

*หมายเหตุ* ล  าดบัท่ี 2 ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการคณะยอ่ยอื่นตามมติคณะกรรมการการไฟฟา้ 

สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 สง่ผลใหพ้น้จากต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

ล าดับที่  4 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์ 

เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2564  

ล าดบัที่ 5 ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

   - สอบทานการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการก ากับดูแลท่ีดี 

รวมถึงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State 

Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

   - สอบทานการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

พิจารณารายงานท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

   - สอบทานใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและนา่เช่ือถือ 

 

  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

(บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. พลต ารวจตรี วิวฒัน ์ชยัสงัฆะ ประธาน

กรรมการ 
12/12 300,000 270,000 

2. นายเชวง ไทยย่ิง กรรมการ 8/8 160,000 144,000 

3. นายพนิต ธีรภาพวงศ ์ กรรมการ 12/12 240,000 216,000 

4. นายนิกร สศุริวิฒันนนท ์ กรรมการ 6/6 120,000 108,000 

5. รองศาสตราจารย ์พรอนงค ์บษุราตระกลู                        กรรมการ 4/4 80,000 72,000 
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3.คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ* ล าดบัท่ี 2 ไมไ่ดร้บัเบีย้ประชมุในการประชมุครัง้ที่ 3/2564 เนื่องจากไดร้บัเบีย้ประชมุคณะกรรมการคณะยอ่ยครบ  

2 คณะแลว้ 

ล าดบัท่ี 4 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2564 

ล าดับที่  5, 6 และ8 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้า  

สว่นภมูิภาค ตามมติคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

ล าดบัท่ี 7 ครบวาระการด ารงต าแหนง่ผูว้า่การการไฟฟา้สว่นภมูิภาคเนื่องจากอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ ์ 

เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2564 สง่ผลใหพ้น้จากต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและคณะกรรมการ 

คณะยอ่ยดว้ย 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

มอบนโยบาย ก ากับดแูล และใหค้วามเห็นชอบแผนและติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเส่ียงในภาวะพิเศษ และก ากับดูแลให้มีการบูรณาการดา้น

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน (Governance, Risk and 

Compliance :GRC) 

 

  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร 
ประธาน

กรรมการ 
4/4 50,000 45,000 

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 2/3 10,000 9,000 

3. พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม ์ กรรมการ 2/2 20,000 18,000 

4. นายศกัดิ ์เสกขนุทด กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

5. รองศาสตราจารย ์ธีร เจียศริพิงษก์ลุ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

6. พนัเอก ศรณัย ูวิรยิเวชกลุ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

7. นายสมพงษ์ ปรเีปรม กรรมการ 3/3 30,000 27,000 

8. นายศภุชยั เอกอุน่ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 
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4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

 

*หมายเหตุ* ล  าดับที่ 2 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์ 

เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

ล าดบัท่ี 3 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2564 

ล าดับที่ 4 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์ 

เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2564  

ล าดบัท่ี 5 ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการธรรมาภิบาลฯ เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2564 

ล าดบัท่ี 6 ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการคณะยอ่ยอื่น ตามมติคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 สง่ผลใหพ้น้จากต าแหนง่กรรมการธรรมาภิบาลฯ ดว้ย  

ล าดับที่  7 – 8 ได้รับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  

ตามมติคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564  

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

ก ากับดแูล ติดตาม และประเมินผลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายและแผนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ

บาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน รวมถึงก ากบัดแูลใหมี้การบรูณาการระหวา่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบรหิารความ

เส่ียง และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ อีกทัง้ ทบทวนแนวทางการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล การปอ้งปราม 

การทจุริตคอรร์ปัชั่น การแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการ (CSR in Process) และ

การพฒันาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลมุมิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิ

สากล และน าเสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหัก

ภาษี 

หลังหักภาษี 

1. นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร 
ประธาน

กรรมการ 
5/5 62,500 56,250 

2. พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม ์ กรรมการ 2/3 20,000 18,000 

3. ศาสตราจารย ์วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 2/2 20,000 18,000 

4. นายปฏิคม วงษส์วุรรณ กรรมการ 0/1 - - 

5. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 3/3 30,000 27,000 

6. นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ กรรมการ 1/1 10,000 9,000 

7. พนัเอก ศรณัย ูวิรยิเวชกลุ กรรมการ 2/2 20,000 18,000 

8. นายปรีชาพร สวุฒัโนดม กรรมการ 2/2 20,000 18,000 
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5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

ก าหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของผูว้่าการฯ และเกณฑชี์ว้ดัในการประเมินผลการ

ด าเนินงานและตดิตามผลการด าเนินงานตามเกณฑท่ี์ก าหนด รวมถึงพิจารณาคา่ตอบแทนรายเดือน และคา่ตอบแทน

พิเศษของผูว้า่การฯ ตามหลกัเกณฑ ์

  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน 
ประธาน

อนกุรรมการ 
4/4 50,000 45,000 

2. นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร อนกุรรมการ 4/4 40,000 36,000 
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6. คณะกรรมการเทคโนโลยดีจิิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

*หมายเหตุ* ล  าดบัท่ี 3 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2564 

ล าดบัที่ 4 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2564 ต่อมาไดร้บั

แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 

2564 อีกวาระหนึ่ง และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลัฯ ตามมติคณะกรรมการการ

ไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 

ล าดับที่  5 และ 6  ได้รับแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเทคโนโลยีดิ จิทัลฯ ตามมติ

คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 

 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

พิจารณาทิศทางและนโยบายการเช่ือมต่อโครงการ กรอบการลงทุน การอนุมัติจัดซือ้ / จา้ง / เช่าในอ านาจ

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของงานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงจดัท าแผนปฏิบตัิการดิจิทลั 5 ปี และติดตามผล

การด าเนินงานการก ากบัดแูลท่ีดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)  

  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายศกัดิ ์เสกขนุทด 
ประธาน

กรรมการ 
12/12 150,000 135,000 

2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 10/12 100,000 90,000 

3. ศาสตราจารย ์วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 6/6 60,000 54,000 

4. รองศาสตราจารย ์ธีร เจียศิริพงษ์

กลุ 
กรรมการ 9/12 90,000 81,000 

5. นายปรีชาพร สวุฒัโนดม กรรมการ 3/3 30,000 27,000 

6. พนัเอก ศรณัย ูวิรยิเวชกลุ กรรมการ 3/3 30,000 27,000 
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7. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

ด าเนินการสรรหาผู้ท่ีมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้า 

สว่นภมูิภาค โดยค านงึถึงความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้และน าเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

 

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณค์ าส่ังลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์ค าส่ัง

ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ*  นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ กฟภ. เนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัที่ 22 

มีนาคม 2564  

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

พิจารณา กลั่นกรอง อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ค าสั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

อุทธรณ์ค าสั่งให้พนักงานชดใชค้่าสินไหมทดแทนความรบัผิดทางละเมิด และน าเสนอความเห็นต่อประธาน

กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือพิจารณาสั่งการตอ่ไป 

  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ 
ประธาน

กรรมการ 
3/3 37,500 33,750 

2. นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร กรรมการ 3/3 30,000 27,000 

3. นายศกัดิ ์เสกขนุทด กรรมการ 3/3 30,000 27,000 

4. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 2/3 20,000 18,000 

5. รองศาสตราจารย ์ธีร เจียศริพิงษก์ลุ กรรมการ 2/3 20,000 18,000 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

นายปฏิคม วงษส์วุรรณ 
ประธานอนุ

กรรมการฯ 
3/3 37,500 33,750 
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9. ประธานกรรมการกิจการสัมพันธข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

*หมายเหตุ* ล  าดบัท่ี 1 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ กฟภ. เนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2564 

ล าดับที่ 2 ได้รบัแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติ

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และครบวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 จึงสง่ผล

ใหพ้น้จากต าแหนง่คณะกรรมการคณะยอ่ย ดว้ย 

ล าดับที่  3 ได้รับแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ตามมติคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564  

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

   - ปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและระเบียบขอ้บงัคบัของรฐัวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา 

การแรงงานสมัพนัธ ์

   - แกปั้ญหาตามค ารอ้งทุกขข์องลูกจา้ง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรอ้งทุกข ์ท่ีเก่ียวกับการลงโทษทาง

วินยัและระงบัขอ้ขดัแยง้ของรฐัวิสาหกิจ  

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหัก

ภาษี 

หลังหักภาษี 

1. นายปฏิคม วงษส์วุรรณ 
ประธาน

กรรมการ 
3/3 37,500 33,750 

2. พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม ์
ประธาน

กรรมการ 
2/2 25,000 22,500 

3. นายเชวง ไทยย่ิง 
ประธาน

กรรมการ 
4/4 50,000 45,000 
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10. กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ* ล  าดับที่ 1 ครบวาระการเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 

มิถนุายน 2564  

 ล  าดับที่ 2 ในการประชุมครัง้ที่ 1 – 3 ไดร้บัเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตอ่มาไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการอิสระฯ  

เมื่อวนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 จึงท าใหไ้ดร้บัเบีย้ในฐานะประธานฯ ในการประชมุครัง้ที่ 4/2564 

 ล  าดับที่  3 ในการประชุมครัง้ที่  1 และ 4 ไม่ได้รับเบี ้ยประชุมกรรมการอิสระฯ เนื่องจากได้รับเบี ้ยประชุม

คณะกรรมการคณะยอ่ยครบ 2 คณะแลว้ 

 ล  าดบัที่ 4 ในการประชุมครัง้ที่ 4 ไม่ไดร้บัเบีย้ประชุมกรรมการอิสระฯ เนื่องจากไดร้บัเบีย้ประชุมคณะกรรมการ

คณะยอ่ยครบ 2 คณะแลว้ 

 ล  าดบัที่ 6 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ กฟภ. เนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ ์เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 

2564 

 ล  าดบัท่ี 7 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2564 

  

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

ตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมผลการประชมุของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยใชท้กัษะและประสบการณพ์ิจารณาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร 

  

รายชื่อคณะกรรมการการ ต าแหน่ง 

ร่วมประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

1. นายนิกร สศุริวิฒันนนท ์
ประธาน

กรรมการ 
3/3 25,000 22,500 

2. พลต ารวจตรี วิวฒัน ์ชยัสงัฆะ 
ประธาน

กรรมการ 
4/4 32,500 29,250 

3. นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร กรรมการ 4/4 10,000 9,000 

4. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 2/4 10,000 9,000 

5. นายเชวง ไทยย่ิง กรรมการ 4/4 40,000 36,000 

6. พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม ์ กรรมการ 2/2 20,000 18,000 

7. ศาสตราจารย ์วีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 3/3 30,000 27,000 
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11.  คณะอนุกรรมการพจิารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 
 

 

*หมายเหตุ* ศาสตราจารย ์วีรกร อ่องสกุล ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 

2564 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

พิจารณาก าหนดผลตอบแทนผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พรอ้มทัง้จดัท าร่าง

สญัญาจา้งบรหิารฯ 

  

รายชื่อคณะกรรมการการ ต าแหน่ง 

ร่วม

ประชุม /  

การประชุม

ท้ังหมด 

จ านวนเงนิเบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ (บาท) 

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี 

ศาสตราจารย ์วีรกร ออ่งสกลุ 
ประธาน

อนกุรรมการ 
2/2 25,000 22,500 
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นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม ด าเนินการดว้ยความโปรง่ใสและเปิดเผย รวมถึง

เปิดเผยนโยบายคา่ตอบแทนและรายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี ดงันี ้

1.  อัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการปรบัปรุงอัตราและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม

กรรมการรฐัวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ส าหรบั

กลุ่มท่ี 1 : รฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดป้รบัปรุงอตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้

ประชมุกรรมการตามมตคิณะรฐัมนตรี ดงันี ้

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน  

ประธานกรรมการรฐัวิสาหกิจไดร้บัคา่ตอบแทนเป็น 2 เทา่ของกรรมการรฐัวิสาหกิจ ดงันี ้

1) ประธานฯ ไดร้บัเดือนละ  20,000.- บาท 

2) กรรมการ  ไดร้บัเดือนละ  10,000.- บาท 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีกรรมการรฐัวิสาหกิจด ารงต าแหน่งไม่เต็มเดือน ใหจ้่ายคา่ตอบแทนรายเดือนตาม

สดัสว่นระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 

1.2 เบีย้ประชมุกรรมการ 

1) จ่ายเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นรายครัง้ เดือนละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ในกรณีมีเหตสุมควรอาจ

พิจารณาจา่ยเบีย้ไดเ้กินกวา่ 1 ครัง้ / เดือน แตต่อ้งไมเ่กิน 15 ครัง้ / ปี 

2) ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบีย้ประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการรอ้ยละ 25

กลา่วคือ ประธานกรรมการไดร้บั 25,000.- บาท กรรมการ ไดร้บั 20,000.- บาท  

ส าหรับประธานกรรมการ กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 

คณะย่อยจะไดร้บัเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ในอัตรา 0.5 เท่าของเบีย้ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คือไม่เกิน 

10,000 บาท / คน / ครั้ง) โดยประธานกรรมการได้รับเบี ้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 

จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ทั้งนี ้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี ้ยประชุมคณะกรรมการคณะย่อย / 

คณะอนกุรรมการ / คณะท างานอ่ืน รวมแลว้ไมเ่กิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครัง้ตอ่เดือน 

2.  โบนัส การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ หวัขอ้การ

จ่ายโบนัสคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ เพ่ือสรา้งแรงจูงใจ พิจารณาจากก าไรสุทธิ และคะแนนประเมินผลรฐัวิสาหกิจ 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด 
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ทัง้นี ้ใหป้ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไดร้บัโบนสัมากกว่ากรรมการ รอ้ยละ 25 และ

ร้อยละ 12.5 ตามล าดับ  และในปีบัญ ชีรัฐวิสาหกิจใดท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นขาดประชุมเกินกว่า  

3 เดือน ใหจ้า่ยโบนสัตามหลกัเกณฑด์งันี ้

1) ขาดการประชมุเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ใหจ้า่ยโบนสัลดลงรอ้ยละ 25 

2) ขาดการประชมุเกินกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 9 เดือน ใหจ้า่ยโบนสัลดลงรอ้ยละ 50 

3) ขาดการประชมุเกินกวา่ 9 เดือนขึน้ไป ใหจ้า่ยโบนสัลดลงรอ้ยละ 75 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 
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สรุปเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืนและโบนัสประจ าปี 2564 ของ

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนเงนิ 

เบีย้ประชุม 

ทีไ่ด้รับ  

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดอืน 

(บาท) 

โบนัส 

ประจ าปี 2564 

ที่จ่ายในปี 2565 

(บาท) 

ก่อน 

หักภาษี 

หลัง 

หักภาษี 

ก่อน 

หักภาษี 

หลัง 

หักภาษี 

1. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
ประธาน

กรรมการ 
202,500 182,250 179,400 161,460 

อยูร่ะหว่าง

น าเสนอ สคร. 

เพ่ือพิจารณา

จดัสรรเงิน

โบนสั

หลงัจากท่ี 

สตง. แจง้ผล

การตรวจสอบ 

 

2. นายปฏิคม วงษ์สวุรรณ กรรมการ 60,000 54,000 27,333 24,600 

3. ศาสตราจารยว์ีรกร ออ่งสกลุ กรรมการ 120,000 108,000 58,666 52,800 

4. พลเอก ภาณวุชัร นาควงษม ์ กรรมการ 80,000 72,000 45,666 41,100 

5. นายนิกร สศุิรวิฒันนนท ์ กรรมการ 140,000 126,000 59,666 53,700 

6. นายดนชุา พิชยนนัท ์ กรรมการ 160,000 144,000 120,000 108,000 

7. นายยอดพจน ์วงศร์กัมิตร กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 

8. นายทองชยั ชวลติพิเชฐ กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000 

9. นายศกัดิ ์เสกขนุทด กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000 

10. พลต ารวจตร ีววิฒัน ์ชยัสงัฆะ กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000 

11. เรอือากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000 

12. นายเชวง ไทยยิง่ กรรมการ 220,000 198,000 120,000 108,000 

13. นายพนิต ธีรภาพวงศ ์ กรรมการ 200,000 180,000 120,000 108,000 

14. รองศาสตราจารย ์ธีร เจียศิรพิงษ์กลุ กรรมการ 180,000 162,000 112,666 101,400 

15. นายปรชีาพร สวุฒัโนดม กรรมการ 60,000 54,000 54,000 48,600 

16. รองศาสตราจารยพ์รอนงค ์บษุราตระกลู กรรมการ 60,000 54,000 54,000 48,600 

17. พนัเอก ศรณัย ูวิรยิเวชกลุ กรรมการ 60,000 54,000 54,000 48,600 

18. นายสมพงษ์ ปรเีปรม 

ผูว้า่การ

(กรรมการ 

โดยต าแหนง่) 

160,000 144,000 75,333.33 67,800 

19. นายศภุชยั เอกอุน่ 

ผูว้า่การ

(กรรมการ 

โดยต าแหนง่) 

60,000 54,000 44,666.67 40,200.00 
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*หมายเหตุ* 

ล าดบัท่ี 1 ลาออกจากต าแหนง่ประธานกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

ล าดบัท่ี 2 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

ล าดบัท่ี 3 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2564  

ล าดบัท่ี 4 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  

ล าดบัท่ี 5 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาคเนื่องจากอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2564 

ล าดบัท่ี 14 ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2564  และไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารง 

ต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 อีกวาระหนึง่ 

ล าดบัท่ี 15 – 17 ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตามมติ ครม. เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564  

ล าดบัท่ี 18 ครบวาระการด ารงต าแหนง่ผูว้า่การ เนื่องจากอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ ์เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2564  สง่ผลใหพ้น้จาก 

ต าแหนง่กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูภิาค  

ล าดบัท่ี 19 ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ผูว้า่การ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ซึง่ตาม พระราชบญัญตักิาร

ไฟฟา้สว่นภมูิภาค 2503 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ก าหนดให ้ผูว้า่การเป็นกรรมการโดยต าแหนง่  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค จากกรรมการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคผูท้รงคณุวฒุิ ท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ (Skill Matrix)  

ตามท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ใหด้  ารงต าแหนง่ จ  านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่  

1.  พลต ารวจตรี วิวฒัน ์  ชยัสงัฆะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายพนิต   ธีรภาพวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3.  รองศาสตราจารย ์พรอนงค ์ บษุราตระกลู กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี  นายเอนก  จีนสาย  ผู้ช่วยผู้ว่าการส านักตรวจสอบภายใน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้  โดยมีผูบ้ริหาร  ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ผูส้อบบญัชี (บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด) เขา้ร่วมหารือในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง และไดมี้การรายงานผลการ

ประชมุตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ทกุครัง้  

  สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.   การสอบทานรายงานทางการเงนิ     

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เป็นประจ า

ทกุเดือน รวมทัง้ผลการด าเนินงาน  โดยไดร้ว่มประชมุหารือ สอบถาม รบัฟัง ค าชีแ้จงและความเห็นจากผูบ้ริหารของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และการวิเคราะห์สถานะการเงินรว่มกับผูบ้ริหาร และไดม้อบ

ขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ีส าคญัให ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รบัไปด าเนินการ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การจดัท ารายงานทางการ

เงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัเวลา  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี (บริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากัด) เป็นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม เป็นการหารือเก่ียวกับขอบเขต แนวทาง การตรวจสอบ  

ผลการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และการแสดงความเห็นของ ผู้สอบบัญชี ทั้งนี ้ในปี 2564  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี เป็นเงินทัง้สิน้  7,000,000 บาท 
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2.   การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  และกระบวนการ 

ก ากับดูแลกิจการทีด่ ี    

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้ิดตามก ากบัดแูลการด าเนินงานขององคก์รใหมี้การจดัวางระบบ

การควบคมุภายใน สอบทานประสิทธิภาพความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเส่ียง อย่างสม ่าเสมอ และได้

มอบขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ีส าคญัใหฝ่้ายบริหารรบัไปด าเนินการ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียง 

เป็นไปตามหลกัการท่ีเป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุปัจจยัเส่ียงส าคญัทัง้ภายในและภายนอก และการตอบสนองตอ่

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค    

3.   การก ากับดูแลการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมัติแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2565 - 2569) และแผนการ

ตรวจสอบประจ าปี 2565 ของส านักตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินการตาม

ขอ้เสนอแนะของส านกัตรวจสอบภายในเป็นประจ าทกุไตรมาส และมีการพิจารณาทบทวนคูมื่อการตรวจสอบภายใน 

งบประมาณท าการประจ าปี การสรรหาบคุลากร รวมทัง้แผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริม  ให้ผูต้รวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตร

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และส านกัตรวจสอบภายใน  ไดด้  าเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรง่ใส

อยา่งยั่งยืน เพ่ือยดึถือปฏิบตัิดว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรมและตรวจสอบได ้รวมถึงความเป็นธรรมแก่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

   ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัให ้ส านกัตรวจสอบภายใน รบัไป

ด าเนินการ เพ่ือใหง้านตรวจสอบภายในของ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึน้ 

 

4.   การรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้บทวนกฎบตัร และคู่มือการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562 และจัดท ากฎบตัรและคู่มือการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พ.ศ.2564  มีการประเมินองคป์ระกอบและคณุสมบตัิ  จดัท าแผนพฒันาคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประเมินตนเองตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยมีแผนการด าเนินงานเพ่ือยกระดบัการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร

ประเมินกระบวนการปฏิบตัิงาน และการจดัการ Enablers ของรฐัวิสาหกิจ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

รวมทัง้มีการประเมินตนเองรายคณะและรายบคุคล  
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตความรบัผิดชอบ  โดยสามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า   

ในปี   2564  รายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย มีความถูกตอ้งในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ

เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเหมาะสม  เพียงพอ  เช่ือถือได ้ และการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาค มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้มีการบริหาร

จดัการความเส่ียง และระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   

  

 

 

 (วิวฒัน ์ ชยัสงัฆะ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

พลต ารวจตรี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไดน้  าหลกัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในตามแนวทาง

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดยประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

COSO 2013 – Internal Control แล ะ  COSO 2017 – Enterprise Risk Management Integrating with Strategy 

and Performance เป็นการบรูณาการบริหารความเส่ียงเขา้กบัยทุธศาสตรข์ององคก์รและเช่ือมโยงกบัการประเมินผล

การด าเนินงาน โดยมีโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายใน แบ่งออกเป็นระดบัองคก์รและ

ระดบัสายงาน มีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผลทัง้การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า กฟภ. มีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในครอบคลุมทั่วทัง้

องคก์ร พรอ้มรองรบัความไม่แน่นอนของสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้

อยา่งทนักาลเกิดผลลพัธเ์ชิงบวกตอ่ภารกิจของ กฟภ. ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต  

ในปี 2564 กฟภ. ได้ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผล

กระทบตอ่การด าเนินงานพรอ้มจดัเตรียมแผนงานรองรบัเพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นในการบรรลเุปา้หมายตามยทุธศาสตร์

ขององคก์ร โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายในของ กฟภ. ไดใ้หค้วามเห็นชอบปัจจยัเส่ียงท่ี กฟภ. 

น ามาบรหิารจดัการจ านวน 9 ปัจจยัเส่ียง ดงันี ้

1. รอ้ยละของหนว่ยสญูเสียในระบบจ าหน่าย (Total Losses) 

2.  คณุภาพไฟฟ้าแรงต ่าไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

3. การด าเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองและกลไกในการก ากบัดแูลและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของ

บรษิัทในเครือ ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

4. ความมั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีดจิิทลั 

5. ไม่สามารถพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรในรูปแบบ Multi Skill และการสรา้ง Business 

Mind ใหก้บับคุลากร เพ่ือรองรบัการด าเนินธุรกิจภายใตโ้ครงสรา้งอตุสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

6. การติดตามพฤติกรรม DG (เฉพาะ VSPP) เพ่ือการบรหิารจดัการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหเ้ป็นไป

ตามเปา้หมาย 

7. การวิเคราะหแ์ละใชป้ระโยชนข์องขอ้มูล (Data Analytic) ยังไม่สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มทาง

ธุรกิจขององคก์ร 

8. มิเตอรส์  าหรับสับเปล่ียนขาดแคลนเน่ืองจากแผนงานจัดหา Electronic Meters สับเปล่ียน

ทดแทนมิเตอรแ์บบจานหมนุไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

9. ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการด าเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์ 

โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม ่



 

174 

 

ดา้นระบบการควบคมุภายใน กฟภ. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานและพฒันาปรบัปรุงระบบการควบคมุภายใน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคมุภายในท่ีมี

อยู่มีความทนัสมยั เพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้

และจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายในของ กฟภ. ประจ าปีส่งใหก้ระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วนัหลงั

สิน้ปี รวมทัง้จดัสง่ส าเนารายงานฯ ใหค้ณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกับผูบ้ริหารของ กฟภ. เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการบริหาร

จัดการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในให้ไดต้ามเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

รวมถึงแนวโนม้สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัอย่างตอ่เน่ืองทกุไตรมาส  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของ กฟภ. มีความมุง่มั่นท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีในการ

ก ากบัดแูล การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัและระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพ่ือใหก้าร

ด าเนินงานของ กฟภ. บรรลุตามวตัถุประสงค ์และเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการ

ด าเนินงานตามมาตรการบริหารความเส่ียงและตามระบบการควบคมุภายในท่ี กฟภ. จัดวางไวจ้ะเพิ่มโอกาสแห่ง

ความส าเรจ็ สามารถลดระดบัความรุนแรง ความไมแ่นน่อนท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่การด าเนินงานโดยรวมของ กฟภ.  

 

 

  

 (นายยอดพจน ์  วงศร์กัมิตร) 

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายในของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  



 

175 

 

รายงานคณะกรรมการธรรมาภบิาลและการพฒันาอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส าคัญและยึดมั่ นการด าเนินงาน  

ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐาน และจริยธรรมในการด าเนินกิจการ ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม 

และสิ่ งแวดล้อม เพ่ือสร้างความยั่ งยืนให้กับองค์กร  จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 

การพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ท่ีมีความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์

เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 

  1. นายยอดพจน ์  วงศร์กัมิตร  ประธานกรรมการ  

  2. เรืออากาศโท กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ  

  3. นายปรีชาพร   สวุฒัโนดม กรรมการ 

  4. พนัเอก ศรณัย ู  วิรยิเวชกลุ  กรรมการ 

  โดยมีหนา้ท่ีในการวางกรอบ เสนอแนวทางปฏิบตัิ ใหค้  าแนะน า ก ากับดแูล ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การป้องปรามการทุจริตคอรร์ปัชั่น การแสดงความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการ (CSR in Process) และการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎ

บตัรของคณะกรรมการฯ โดยในปี 2564 มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ (สญัจร 1 ครัง้) เพ่ือก ากบั ตดิตาม และประเมินผล

การด าเนินงานตามนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ท่ีค  านึงถึงมิติ

สิ่งแวดล้อม (Environmental : E)  มิติสังคม (Social : S) และมิติธรรมาภิบาล (Governance : G) ในการด าเนินธุรกิจ

ตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และเสริมสรา้งความสมัพนัธท่ี์แข็งแกร่ง

กบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล (Corporate Governance : CG) 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัยึดถือปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิส่งเสริม

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และคู่มือดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code for PEA) โดยมุ่งเน้นในเรื่อง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ซึ่งประกอบดว้ยคา่นิยมหลกัของจริยธรรมในการด าเนินกิจการ ประมวล

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพหลกั โดยไดมี้การทบทวนเนือ้หาสาระส าคญัใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากลและ

สภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดน้  านโยบายและแนวทางการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล

และต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นของรฐับาลมาเป็นกรอบชีน้  าในการทบทวน/จัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชั่น ท่ีมีการก าหนดแผนงานรองรบัอยา่งเป็นรูปธรรม พรอ้มตดิตาม
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ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส อาทิ แผนงานเสริมสรา้งการก ากับดแูลกิจการท่ีดี วฒันธรรมและค่านิยม

สุจริต คณุธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อตา้นการทุจริตในการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ ซึ่งประกอบดว้ย 4 กล

ยทุธ ์ดงันี ้ 

- ยกระดบัเจตจ านงในการบรหิารตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้สงัคม และวฒันธรรมดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และระบบปอ้งกนัการทจุริตเชิงรุก 

- สรา้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และ

ลงโทษอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยนื (Sustainable Development : SD)  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน ใหค้วามส าคญัและส่งเสริมใหก้ารไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค มีนโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรอ์งคก์รตามกรอบมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ มาตรฐาน 

ISO26000 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (SDGs) ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(DJSI) เป็น

ตน้ เพ่ือใหเ้กิดการบริหารจดัการทรพัยากรท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้มเป็นส าคญั จงึไดจ้ดัท าแผนแม่บทดา้นการแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการ 

(CSR in Process)  ซึ่งประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์ดงันี ้ 

- พัฒนา/ปรบัปรุงการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบจากการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

บทบาทท่ีเพิ่มขึน้ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

- ยกระดบักระบวนการท างานและก าหนดปัจจยัเส่ียงเพ่ือรองรบัสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง

ดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

- บูรณาการและก าหนดแนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือ

วิเคราะหผ์ลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

นอกจากนี ้ยังไดป้ระเมินประเด็นความยั่งยืนขององคก์รท่ีมีนัยส าคัญทั้งจากปัจจัยภายใน และ

ภายนอก รวมถึงผลกระทบ/ความตอ้งการ/ความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวโน้มหรือทิศทางการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของธุรกิจพลังงาน พรอ้มน าไปเป็นปัจจยัน าเขา้ในการทบทวนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปีขององคก์ร และจัดท ารายงานความยั่งยืน เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ตาม

มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 
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ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองคก์รท่ีขับเคล่ือนธุรกิจควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 

ท่ีค  านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาบนรากฐาน ท่ีมั่ นคง 

และสานตอ่ความยั่งยืนใหก้บัสงัคมตลอดไป 

 

 

(นายยอดพจน ์  วงศร์กัมิตร) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

และการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
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รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงนิ  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่คณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) ซึ่งประกอบดว้ย งบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ทนุรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ดว้ยเชน่กนั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและ กระแสเงิน

สด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย และเฉพาะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย

ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบญัชี  

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าไดก้ล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน

ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนัน้

ดว้ย ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอื่น 

ก. หลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดินท่ีกลา่วไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็และวรรคความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน เก่ียวขอ้งเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบงบการเงินซึ่ง

ผูบ้รหิารจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข. งบการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของการ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็นอย่าง

ไมมี่เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 2564  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท า งบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการในการด าเนินงานต่อเน่ือง    

การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการ   

ท่ีด  าเนินงานตอ่เน่ืองเวน้แตผู่บ้ริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน

ตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดแูลมีหนา้ท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่กิจการ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน

ระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามหลักเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน

และมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลู

ท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลได้

ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ

การเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบญัชี  

ขา้พเจา้ใชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงาน

ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ

ภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุ

ภายในของกลุม่กิจการ 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุารณห์รือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มกิจการในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ 

หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถึง

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุห้

กลุม่กิจการตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดแูลในเรื่องตา่ง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 
ก่ิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4496 

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 24 มีนาคม 2565 
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 12,240,072                  13,509,471                  10,857,809                  12,185,955                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 46,440,711                  44,335,018                  45,986,779                  44,231,977                  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 49,237                          -                                     -                                     -                                     

พสัดุคงเหลือ 9 2,485,973                     2,585,146                     2,477,313                     2,577,636                     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 10 40,852,170                  37,302,536                  40,852,170                  37,302,536                  

ภาษีซ้ือท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 2,327,494                     2,239,500                     2,324,593                     2,235,949                     

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูรั้บจา้ง 6 1,920,043                     1,786,424                     1,877,572                     1,839,323                     

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 108,273                        83,722                          84,733                          65,908                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 106,423,973                101,841,817                104,460,969                100,439,284                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 50,000                          50,000                          -                                     -                                     

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                                     -                                     3,295,284                     2,451,284                     

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 1,387,804                     629,085                        -                                     -                                     

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 13 -                                     -                                     -                                     -                                     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 14 256,896                        242,811                        1,896                             1,561                             

ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 999,550                        639,541                        38,947                          61,766                          

งานระหวา่งก่อสร้าง 16 56,076,891                  51,910,377                  55,409,989                  51,513,714                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 17 500,679                        501,107                        452,171                        501,107                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 316,267,673                296,292,899                316,273,652                296,284,915                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23.1.1 1,902,142                     1,639,927                     1,854,009                     1,619,109                     

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 19 2,591,028                     2,669,654                     2,586,595                     2,666,583                     

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 20 123,129                        178,610                        104,801                        99,911                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 380,155,792                354,754,011                380,017,344                355,199,950                

รวมสินทรัพย์ 486,579,765                456,595,828                484,478,313                455,639,234                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของทุน

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 21 48,566,500                  47,259,133                  48,163,434                  47,147,545                  

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 5,635,932                     8,242,447                     5,553,516                     8,242,447                     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23.1.2 851,283                        717,820                        840,917                        713,635                        

เงินรายไดแ้ผน่ดินคา้งน าส่งคลงั 24 12,162,638                  15,855,024                  12,162,638                  15,855,024                  

เงินรับล่วงหน้าตามสญัญา 1,024,859                     1,143,044                     1,021,409                     1,143,044                     

เจา้หน้ีเงินรับฝาก 25 346,782                        429,875                        346,782                        429,875                        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 26 3,394,348                     3,100,838                     3,387,464                     3,097,874                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 71,982,342                  76,748,181                  71,476,160                  76,629,444                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 122,615,879                99,539,287                  121,667,176                99,196,390                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 23.1.2 1,264,348                     1,114,993                     1,224,814                     1,097,502                     

เจา้หน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 17,171                          39,450                          17,171                          39,450                          

ประมาณการหน้ีสินคดีความ 27 428,644                        369,792                        428,644                        369,792                        

ประมาณการหน้ีสินสญัญาบริการ 176,668                        89,090                          -                                     -                                     

ภาระผกูพนัในการก่อสร้าง 6, 28 5,998,553                     7,289,743                     6,000,287                     7,289,743                     

รายไดร้อการรับรู้ 29 56,659,166                  54,872,413                  56,659,166                  54,872,413                  

เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า 30 23,584,596                  23,290,014                  23,584,626                  23,290,044                  

เงินประกนัการขายและบริการ 1,880,734                     1,554,729                     1,873,314                     1,552,400                     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 31 16,254,192                  17,879,236                  16,251,539                  17,877,282                  

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 59,652                          34,224                          59,651                          34,224                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 228,939,603                206,072,971                227,766,388                205,619,240                

รวมหนีสิ้น 300,921,945                282,821,152                299,242,548                282,248,684                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

ส่วนของทุน

ทนุประเดิม 87,004                          87,004                          87,004                          87,004                          

ทนุรับจากงบประมาณ 4,802,501                     4,802,501                     4,802,501                     4,802,501                     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 10,801                          8,348                             -                                     -                                     

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 180,759,159                168,878,804                180,347,905                168,503,026                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของทนุ (1,645)                           (1,981)                           (1,645)                           (1,981)                           

รวมส่วนของทุน 185,657,820                173,774,676                185,235,765                173,390,550                

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 486,579,765                456,595,828                484,478,313                455,639,234                

-                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

........................................................

                     

                   

.................................................
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 32 497,667,677         473,296,199           497,246,506         473,167,787             

เงินชดเชยรายได้ 33 10,917,960           15,374,040             10,917,960           15,374,040                

รายไดอ่ื้น 856,853                 857,910                   854,218                 857,046                     

รวมรายได้ 509,442,490         489,528,149           509,018,684         489,398,873             

ค่าใช้จ่าย

คา่ซ้ือไฟฟ้า 428,283,139         414,907,017           428,283,139         414,907,017             

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากร 20,207,487           20,740,583             20,174,441           20,710,866                

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 1,672,472              1,441,042                1,671,772              1,440,505                  

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 119,897                 116,699                   115,396                 113,410                     

คา่ป้องกนั ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และก่อสร้าง 7,729,018              6,256,059                7,350,880              6,239,222                  

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 24,872,946           23,667,756             24,863,043           23,662,048                

คา่ใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินงาน 9,121,689              9,246,919                9,106,433              9,121,740                  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 838,997                 1,229,897                838,995                 1,229,896                  

รวมค่าใช้จ่าย 492,845,645         477,605,972           492,404,099         477,424,704             

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 16,596,845           11,922,177             16,614,585           11,974,169                

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 65,553                   77,943                     -                              -                                   

รายไดท้างการเงิน 473,890                 720,332                   468,504                 710,711                     

ตน้ทนุทางการเงิน 34 (3,067,426)            (2,742,871)              (3,061,990)            (2,740,179)                

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 14,068,862           9,977,581                14,021,099           9,944,701                  

รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (9,834)                    7,699                        -                              -                                   

ก าไรส าหรับปี 14,059,028           9,985,280                14,021,099           9,944,701                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31 1,634,256              1,078                        1,634,256              -                                   

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนด

   ให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 336                         (281)                         336                         (281)                            

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1,634,592              797                           1,634,592              (281)                            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 1,634,592              797                           1,634,592              (281)                            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 15,693,620           9,986,077                15,655,691           9,944,420                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 14,068,862    9,977,581      14,021,099    9,944,701      

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 24,872,946    23,667,756    24,863,043    23,662,048    

   ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 308,378         334,405         294,465         311,782         

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                     7,559             -                     -                     

   ขาดทุนจากการถูกยดึคืนสินคา้ -                     395                -                     -                     

   ขาดทุนจากวสัดุล้าสมยัหรือสูญหาย (โอนกลบั) 18,644           (105,719)        17,150           (108,460)        

   รายได้รอการรับรู้ตดัจ่าย (4,720,584)     (4,529,404)     (4,720,584)     (4,529,404)     

   รายได้จากการรับบริจาค (284)               (11,249)          (284)               (11,249)          

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,326,175      885,461         1,326,173      885,461         

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายพสัดุ 34,122           16,116           34,122           16,116           

   ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า 5,322             -                     5,322             -                     

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,672,472      1,441,042      1,671,772      1,440,505      

   ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหน้ีสินคดีความ 59,722           101,959         59,722           101,959         

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 16,517           11,806           16,517           11,806           

   ส่วนเพ่ิม (ลด) เงินกูต้ดัจ  าหน่าย 8,231             (13,374)          8,066             (12,271)          

   รายได้จากการรับเศษวสัดุ (720,926)        (430,843)        (720,926)        (430,843)        

   รายได้จากการใหเ้ช่าหรือใช้สินทรัพยอ่ื์น ๆ -                     (10,379)          -                     -                     

   รายได้จากสญัญาใหบ้ริการจดัหาแหล่งเงินทุน -                     (37,276)          -                     -                     

   ขาดทุนจากประมาณการสินทรัพยต์ามสญัญาบริการ -                     5,705             -                     -                     

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    ขาดทุนจากประมาณการสินทรัพยต์ามสญัญาบริการ(65,553)          (77,943)          -                     -                     

   รายได้ทางการเงิน (473,890)        (720,332)        (468,504)        (710,711)        

   ตน้ทุนทางการเงิน 3,067,426      2,742,871      3,061,990      2,740,179      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 39,477,580    33,256,137    39,469,143    33,311,619    

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,429,624)     (3,882,778)     (2,064,927)     (3,801,002)     

   พสัดุคงเหลือ 767,333         136,525         769,977         122,845         

   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะ (3,549,634)     5,490,200      (3,549,634)     5,490,200      

   ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (87,994)          16,138           (88,644)          16,827           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บจ้าง (133,619)        31,726           (38,249)          (22,774)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (24,551)          4,772             (18,825)          21,545           

   ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (32,633)          67,663           22,819           (15,649)          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   47,487           (7,879)            (4,890)            455                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 1,494,539      (4,935,482)     1,203,061      (4,993,423)     

   เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา (118,185)        (145,458)        (121,635)        (145,458)        

   เจ้าหน้ีเงินรับฝาก (83,093)          116,043         (83,093)          116,044         

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 293,510         225,599         289,590         224,846         

   เจ้าหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,887)          (12,260)          (22,887)          (12,260)          

   ประมาณการหน้ีสินสญัญาบริการ 87,578           (430)               -                     -                     

   ภาระผกูพนัในการก่อสร้าง (1,291,190)     (1,889,983)     (1,289,456)     (1,889,983)     

   รายได้รอการรับรู้ 6,359,239      6,107,010      6,359,239      6,107,010      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ต่อ

   เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า 294,582         (7,979,892)     294,582         (7,979,892)     

   เงินประกนัการขายและบริการ 326,005         467,996         320,914         467,175         

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,427           30,967           25,427           30,967           

   เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินคดีความ (870)               -                     (870)               -                     

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,599,474)     (1,887,800)     (1,599,474)     (1,887,800)     

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 39,799,526    25,208,814    39,872,168    25,161,292    

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 489,444         789,488         484,164         778,269         

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,841)            (1,822)            -                     -                     

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 40,287,129    25,996,480    40,356,332    25,939,561    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน -                     (1,884,606)     -                     (2,000,000)     

เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน -                     3,000,000      -                     3,000,000      

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน (13,750)          (241,250)        -                     -                     

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (65,237)          -                     -                     -                     

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000           -                     -                     -                     

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (844,000)        (560,000)        

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัร่วม (742,831)        (94,837)          -                     -                     

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 49,665           50,201           -                     -                     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ในบริษทัร่วมลดลง -                     2,281             -                     -                     

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง (45,656,636)   (45,256,188)   (45,059,020)   (44,828,845)   

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (48,508)          -                     -                     -                     

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,879,540)     (3,700,788)     (3,890,931)     (3,699,824)     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 153,891         54,551           153,891         54,551           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (65,531)          (248,860)        (63,425)          (248,769)        

ดอกเบ้ียจ่ายโอนเขา้งานระหว่างก่อสร้าง (608,736)        (339,089)        (608,736)        (339,089)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (50,861,213)   (48,658,585)   (50,312,221)   (48,621,976)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                     5,000,000      -                     5,000,000      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 28,688,057    37,344,000    28,000,000    37,000,000    

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -                 (5,000,000)     -                 (5,000,000)     

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (8,242,446)     (5,212,846)     (8,242,446)     (5,212,846)     

จ่ายดอกเบ้ีย (2,860,988)     (2,448,533)     (2,857,144)     (2,446,709)     

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (777,076)        (815,816)        (769,805)        (812,458)        

จ่ายเงินรายได้แผน่ดินน าส่งคลงั (7,502,862)     (982,000)        (7,502,862)     (982,000)        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 9,304,685      27,884,805    8,627,743      27,545,987    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ (1,269,399)     5,222,700      (1,328,146)     4,863,572      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 13,509,471    8,286,771      12,185,955    7,322,383      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 12,240,072    13,509,471    10,857,809    12,185,955    
-                 -                 -                 -                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   เจ้าหน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,480           361,380         25,480           357,610         

   เจ้าหน้ีจากงานระหว่างก่อสร้าง 1,255,265      1,304,217      1,255,265      1,304,217      

   โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 41,288,531    36,950,304    41,288,531    36,949,468    

   โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 709,485         2,696,131      709,485         2,696,131      

   โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพยโ์ครงการ 327,377         102,370         -                     -                     

   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6,500             83,046           6,500             83,046           

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 39,246           1,973             39,246           1,973             

   ซ้ืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่า 990,046         890,764         956,142         880,587         

   ได้รับทรัพยสิ์นจากการบริจาค 142,245         124,072         142,245         124,072         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) จาก

เงินลงทนุในตราสารทนุ

ท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่น รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทนุรับจากงบประมาณ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของทนุ รวมส่วนของทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 4,889,505                       7,722                    166,148,246                (1,700)                                  (1,700)                         171,043,773                  

ก าไรส าหรับปี -                                       -                             9,985,280                    -                                            -                                   9,985,280                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                       -                             1,078                            (281)                                     (281)                            797                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                             9,986,358                    (281)                                     (281)                            9,986,077                       

โอนก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย -                                       626                        (626)                              -                                            -                                   -                                       

ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี 2562 (หมายเหตุ 24) -                                       -                             4,088,350                    -                                            -                                   4,088,350                       

รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี (หมายเหตุ 24) -                                       -                             (11,343,524)                -                                            -                                   (11,343,524)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 4,889,505                       8,348                    168,878,804                (1,981)                                  (1,981)                         173,774,676                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 4,889,505                       8,348                    168,878,804                (1,981)                                  (1,981)                         173,774,676                  

ก าไรส าหรับปี -                                       -                             14,059,028                  -                                            -                                   14,059,028                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                       -                             1,634,256                    336                                       336                              1,634,592                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                             15,693,284                  336                                       336                              15,693,620                    

โอนก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย -                                       2,453                    (2,453)                           -                                            -                                   -                                       

ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี 2563 (หมายเหตุ 24) -                                       -                             4,043,524                    -                                            -                                   4,043,524                       

เงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี (หมายเหตุ 24) -                                       -                             (7,854,000)                   -                                            -                                   (7,854,000)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 4,889,505                       10,801                  180,759,159                (1,645)                                  (1,645)                         185,657,820                  

-                                   -                        -                                -                                        -                              -                                   

-                                   -                        -                                -                                        -                              -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของทนุ

ทนุประเดิมและ ก าไรสะสม
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) จาก

เงินลงทนุในตราสารทนุ

ท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่

ก าไรสะสม ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่น รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทนุรับจากงบประมาณ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของทนุ รวมส่วนของทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 4,889,505                       165,813,499           (1,700)                                  (1,700)                         170,701,304           

ก าไรส าหรับปี -                                       9,944,701                -                                            -                                   9,944,701                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                       -                                 (281)                                     (281)                            (281)                          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       9,944,701                (281)                                     (281)                            9,944,420                

ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี 2562 (หมายเหตุ 24) -                                       4,088,350                -                                            -                                   4,088,350                

เงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี (หมายเหตุ 24) -                                       (11,343,524)            -                                            -                                   (11,343,524)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 4,889,505                       168,503,026           (1,981)                                  (1,981)                         173,390,550           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 4,889,505                       168,503,026           (1,981)                                  (1,981)                         173,390,550           

ก าไรส าหรับปี -                                       14,021,099              -                                            -                                   14,021,099              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                       1,634,256                336                                       336                              1,634,592                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       15,655,355              336                                       336                              15,655,691              

ปรับปรุงเงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี 2563 (หมายเหตุ 24) -                                       4,043,524                -                                            -                                   4,043,524                

เงินรายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงัส าหรับปี (หมายเหตุ 24) -                                       (7,854,000)              -                                            -                                   (7,854,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 4,889,505                       180,347,905           (1,645)                                  (1,645)                         185,235,765           

-                                   -                            -                              -                            

-                                   -                            -                              -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของทนุ

ทนุประเดิมและ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรฐัวิสาหกิจสาธารณูปโภค ก่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503 โดยมีสถานประกอบการตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

10900 และมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ การผลิต จดัใหไ้ดม้า จัดส่งและจดัจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าใหแ้ก่

ประชาชน ธุรกิจ และอตุสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจ าหน่าย  74 จงัหวดัทั่วประเทศ ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร 

นนทบรุี และสมทุรปราการ 

1.2 หลักเกณฑท์างการเงนิ 

 ตามนโยบายก าหนดโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดก้ าหนด

หลกัเกณฑท์างการเงิน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก ากบัการด าเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเพ่ือใหมี้การ

ลงทุนท่ีเหมาะสม ภายใตอ้ตัราผลตอบแทนทางการเงินท่ีสะทอ้นตน้ทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั มีการ

ควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการลงทุน และมีหลกัการก ากับการด าเนินงาน โดย

หากการลงทุนจากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน กกพ. จะ

พิจารณาเรียกคืนรายได ้(Claw back Mechanism) ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้อีกทัง้ 

กกพ. จะมีการพิจารณาเรียกคืน/รบัคืนฐานะการเงิน เพ่ือใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด ารงฐานะการเงินตาม

เกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด  (Return On Investment Capital: ROIC) 

1.3 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 ท่ีปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณด์งักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แนน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม

ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการไดต้ิดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้

อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีฝ่้ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 
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 ทั้งนีค้ณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนในการ

ลดภาระคา่ใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานส าหรบัประชาชน โดยมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาคท่ีส าคญัในระหวา่งปีปัจจบุนัมีดงัตอ่ไปนี ้

 1.3.1 มาตรการคืนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 1 บา้นอยู่อาศยั และประเภทท่ี 2 กิจการ

ขนาดเล็ก โดยเริ่มคืนเงินตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 1.3.2 มาตรการใชไ้ฟฟ้าฟรี ส  าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 1.1.1 บา้นอยู่อาศยั ใหส้ิทธิใชไ้ฟฟ้าฟรี 90 หน่วย

แรก ตามใบแจง้คา่ไฟฟ้าประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ยกเวน้เดือนเมษายน 

2564 และผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ) ใหส้ิทธิใช้

ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ตามใบแจง้ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 

ยกเวน้เดือนเมษายน 2564 และใหส้ิทธิใชไ้ฟฟ้าฟรี 100 หนว่ยแรก ตามใบแจง้คา่ไฟฟ้าประจ าเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 

 1.3.3 มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า ส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 1.1.2 และ 1.2 บา้นอยู่อาศยั ตามใบแจ้ง            

คา่ไฟฟ้าประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ยกเวน้เดือนเมษายน 2564 

2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญัตวิิชาชีพบญัชี พ .ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ออกตามความ         

ในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี ้

เรียกวา่ “บรษิัทยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุม่กิจการ”) ดงัตอ่ไปนี ้
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  จดัตัง้ขึน้ใน อตัรารอ้ยละ 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั 

การลงทนุในโครงการธุรกิจ

เก่ียวกบัพลงังานไฟฟา้ และ

ธุรกิจการใหบ้รกิารจดัการ

ฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นระบบ

ไฟฟา้ 

ไทย 100 100 

ข) การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุหรือบรษิัทย่อยได ้หากการไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาคมีสิทธิไดร้บัหรือมีสว่นไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้ านาจใน

การสั่งการกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้  

ค)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วันท่ีการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสิน้สุดการ

ควบคมุบรษิัทยอ่ยนัน้   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับของการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค  

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มกิจการ รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงินรวม                   

นีแ้ลว้  

2.3 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุม่กิจการไดน้  ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุง

หรือจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้

มาตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ         

งบการเงินของกลุม่กิจการ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึ่งจะมีผลบงัคบั

ใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าการปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ         

งบการเงินของกลุม่กิจการ 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้ม่ือกลุ่มกิจการไดโ้อนอ านาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ

มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดร้บัหรือคาดว่าจะไดร้บัส าหรบัสินคา้ท่ีไดส้่ง

มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รบัคืนและสว่นลด โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้ม่ือกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 

รายไดค้า่บริการก่อสรา้งรบัรูต้ลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเร็จของงาน ซึ่งค  านวณ

โดยการเปรียบเทียบตน้ทนุท่ีเกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบัตน้ทนุทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการปฏิบตัิตาม

สญัญา 

รายไดท่ี้รบัรูแ้ลว้แตย่งัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญา ซึ่งจะจดัประเภทเป็นลูกหนีก้ารคา้เม่ือกิจการมี

สิทธิท่ีจะไดร้บัช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เชน่ เม่ือกิจการไดใ้หบ้รกิารเสรจ็สิน้และลกูคา้รบัมอบงาน 

จ านวนเงินท่ีกิจการไดร้บัหรือมีสิทธิไดร้บัจากลูกคา้แต่ยังมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้ับลูกคา้

แสดงไวเ้ป็น “เงินรบัล่วงหน้าตามสัญญา / รายไดร้อการรบัรู ้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรบัรูเ้ป็น

รายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบตัติามภาระท่ีระบไุวใ้นสญัญาแลว้  
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เงนิช่วยเหลือเพือ่การก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

เป็นเงินท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผูข้อใชไ้ฟฟ้าเพ่ือน ามาแบ่งเบาภาระในการก่อสรา้งระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมสิทธ์ิในสินทรพัย ์ตลอดจนภาระในการบ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซมเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เงินช่วยเหลือเพ่ือการก่อสรา้งดงักล่าว แสดงเป็น “รายไดร้อการ

รบัรู”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน และเม่ือก่อสรา้งแลว้เสรจ็จะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี (เท่ากบั

อตัราคา่เส่ือมราคาของสินทรพัยร์ะบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 

รายได้รับโอนสินทรัพยด์ าเนินงาน  

เป็นสินทรพัยท่ี์ไดร้บับริจาคซึ่งใชใ้นการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นสินทรพัยร์ะบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ยกใหก้ารไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ซึ่งการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีภาระในการบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินดงักลา่ว แสดงเป็น

รายไดจ้ากการรบัโอนสินทรพัยด์  าเนินงานรอรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นอตัราท่ี

สอดคลอ้งกบัการคดิคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรพัยน์ัน้ 

ส่วนสินทรพัยท่ี์ไดร้บับริจาคท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน รบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้น ๆ ท่ี ไม่เก่ียวกับการด าเนินงาน

ทัง้จ  านวนในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ในงวดท่ีไดร้บั 

รายได้จากการรับบริจาคจากสถาบันการเงนิต่างประเทศ  

เป็นเงินท่ีไดร้บับริจาคจากสถาบนัการเงินต่างประเทศซึ่งใหอ้ยู่ในรูปของส่วนลดดอกเบีย้ เพ่ือน าไปใชใ้น

วตัถุประสงคต์่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแสดงเป็นรายไดร้อการรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

และรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

เงนิชดเชยรายได้ 

เงินชดเชยรายไดเ้ป็นเงินท่ีไดร้บัตามมติหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล รบัรูเ้ป็นรายไดเ้ม่ือกลุม่กิจการมีสิทธิในการ

รบัเงินชดเชย 

รายได้ดอกเบีย้  

รายได้ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สินทรพัยท์างการเงินมาคณูกับอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สุทธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้น

เครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีส้ินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้              

ท่ีแทจ้รงิและรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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เงนิปันผลรับ 

เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุม่กิจการมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี         

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากัด      

ในการเบกิใช ้

4.3 พัสดุคงเหลือ 

พสัดุคงเหลือ คือ อะไหล่และวสัดคุลัง แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) หรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ส าหรบัวัสดุล้าสมัยและวัสดุรอการปรบัปรุงจะตั้งส ารองการ

เส่ือมสภาพเตม็จ านวน 

4.4 เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ีวัตถุประสงคเ์ฉพาะ  

4.4.1 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะท่ีแสดงเป็นสินทรพัยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน          

มีระยะเวลาใช้เงินภายในหนึ่งรอบปีบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์และเง่ือนไขเฉพาะในการใช้เงิ น ได้แก่

เงินกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า เงินทนุสะสมเพ่ือช าระคืนพนัธบตัร และเงินท่ีการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค   ใช้

ค  า้ประกนักบัธนาคาร ทัง้หมดเป็นเงินท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนไดใ้น

กรณีท่ีประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน เงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงินท่ีใช้เพ่ือ

ประโยชนข์องผูใ้ชไ้ฟฟ้า และเงินกองทนุพิเศษ เคเอฟดบับลิว ใชเ้ป็นทนุการศกึษา อบรม วิเคราะห ์และวิจยั  

4.4.2 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะท่ีแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงิน มีระยะเวลาใช้เงินเกินกว่าหนึ่งรอบปีบัญชีและไม่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมด าเนินงาน คือ 

เงินกองทนุสงเคราะหผ์ูป้ฏิบตังิานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม  

เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่มท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูคา่ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

เงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุ 

4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

กลุ่มกิจการบนัทึกมลูคา่เริ่มแรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุในราคาทนุซึ่งรวมตน้ทนุการท ารายการ 

หลงัจากนัน้ กลุ่มกิจการจะบนัทึกอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจโดยประมาณ 33 ปี โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดิน ค่าเส่ือมราคาของ

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

กลุ่มกิจการรบัรูผ้ลตา่งระหว่างจ านวนเงินท่ีไดร้บัสทุธิจากการจ าหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยใ์น

สว่นของก าไรหรือขาดทนุในปีท่ีตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุออกจากบญัชี 

4.7 งานระหว่างก่อสร้าง 

 งานระหว่างก่อสรา้งไดบ้นัทึกรวมตน้ทุนค่าก่อสรา้ง ตน้ทุนการกูยื้มท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการจดัหาเงินกู้

เพ่ือใชใ้นการก่อสรา้ง และตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการก่อสรา้งสินทรพัยห์รือท าใหส้ินทรพัยน์ั้น                     

อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านได ้ทัง้นีง้านระหวา่งก่อสรา้งไมไ่ดร้วมค านวณคา่เส่ือมราคา 

4.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่

เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธี เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี ้

  สว่นปรบัปรุงท่ีดนิ  16 - 33  ปี 

  อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง  16 - 33  ปี 

  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า  5 - 33  ปี 

  ระบบจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า  5 - 25  ปี 

  เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้  านกังาน  5 - 25  ปี 

  ยานพาหนะ  5 - 10   ปี 

คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไมมี่การคดิคา่เส่ือมราคาส าหรบัท่ีดนิ 

กลุ่มกิจการตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหนา่ยสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รบัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหนา่ยสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทนุจาก

การจ าหน่ายสินทรพัย ์จะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรือขาดทนุเม่ือกลุ่มกิจการตดัรายการสินทรพัยน์ัน้ออกจาก

บญัชี 
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4.9 ต้นทุนการกู้ยมื 

ตน้ทนุการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรือการผลิตสินทรพัยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

แปลงสภาพใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัยจ์นกว่าสินทรพัยน์ัน้จะอยู่ใน

สภาพพรอ้มท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ตน้ทนุการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกูยื้มนัน้ 

4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) 

ของสินทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มกิจการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนจ์  ากดั โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรพัยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งชีว้่า

สินทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยคา่ กลุ่มกิจการจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่างนอ้ย คา่ตดัจ าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทนุ 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์  ากดัมีดงันี ้

                       อายกุารใหป้ระโยชน ์

  สิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5 ปี 

  คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 5 ปี 

4.11 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ่มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มกิจการจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ก็ต่อเม่ือสญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการ

ควบคมุการใชส้ินทรพัยท่ี์ระบไุดส้  าหรบัชว่งเวลาหนึ่งเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มกิจการใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่      

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเชา่ท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัท่ีสินทรพัย์

อา้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุ่มกิจการบนัทึกสินทรพัยส์ิทธิการใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในการใชส้ินทรพัยอ์า้งอิงและ

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ตามการจา่ยช าระตามสญัญาเชา่  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรบัปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จ านวนเงินของหนีส้ินตามสญัญาเชา่จากการรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ จ  านวนเงินท่ีจ่าย

ช าระตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ีสญัญาเชา่เริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเชา่เริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตาม

สญัญาเชา่ท่ีไดร้บั 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี  ้

  ท่ีดนิและสว่นปรบัปรุงท่ีดนิ 1 - 19 ปี 

  อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 1 - 5 ปี 

  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 2  ปี   

  เครื่องตกแตง่เครื่องมือเครื่องใช ้ 3 - 5 ปี 

  ยานพาหนะ 3 - 5 ปี 

  สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 6 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มกิจการเม่ือสิน้สุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทนุของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื ้อ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรพัย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สญัญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยสิ่งจูงใจตามสญัญาเช่า 

ค่าเช่าผันแปรท่ีขึน้อยู่กับดชันีหรืออัตรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชส้ิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มกิจการจะใชส้ิทธินัน้ และ

การจ่ายคา่ปรบัเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มกิจการจะใช้

สิทธิในการยกเลิกสญัญาเชา่ กลุ่มกิจการบนัทึกคา่เช่าผนัแปรท่ีไมข่ึน้อยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นคา่ใชจ้า่ยใน

งวดท่ีเหตกุารณห์รือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจา่ยช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  

กลุ่มกิจการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของ

สญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจการ หลังจากวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูค่าใหม่
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเชา่ การเปล่ียนแปลงการจา่ยช าระตามสญัญาเชา่ หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สญัญาเช่าท่ีมีอายุสญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่ง

สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 

กลุ่มกิจการในฐานะผู้ให้เช่า 

สญัญาเชา่ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถือเป็นสญัญา

เชา่เงินทนุ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มกิจการบนัทึกสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทนุเป็นลกูหนีด้ว้ย

จ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินท่ีจะ

ไดร้บัตามสญัญาเชา่และมลูคา่คงเหลือของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีไมไ่ดร้บัการประกนั หลงัจากนัน้จะรบัรูร้ายได้

ทางการเงินตลอดอายุสญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทนุสทุธิ

ตามสญัญาเชา่ 

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือเป็น

สญัญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มกิจการบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วน

ของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้จากการ

ไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยอ์า้งอิงและรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายุ

สญัญาเชา่โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเชา่  

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือถกูการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคควบคมุไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่

ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งท าใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผูบ้ริหาร

ส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ

ด าเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

4.13 เงนิตราต่างประเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซึ่งเป็นสกลุเงินท่ี

ใชใ้นการด าเนินงานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
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รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ หรือสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มกิจการหากมีขอ้

บง่ชีว้า่สินทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่ กลุ่มกิจการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน

ของสินทรพัยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยน์ั้น ทั้งนีมู้ลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึง

มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรพัยห์รือมลูคา่จากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่  

กลุม่กิจการจะรบัรูร้ายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์มีขอ้บ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยท่ี์รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มกิจการจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้

ลา่สดุ โดยมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์เพิ่มขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ตอ้งไม่สงู

กว่ามลูคา่ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยใ์นงวดก่อน  

ๆ กลุ่มกิจการจะบนัทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยังส่วนของก าไร

หรือขาดทนุทนัที  

4.15 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มกิจการรบัรู ้เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  สิทธิการลาต่าง ๆ 

รวมทัง้ผลประโยชนร์ะยะสัน้อ่ืน ๆ ตามขอ้ตกลงของการจา้งงานเป็นคา่ใชจ้า่ยเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มกิจการและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินท่ีกลุ่มกิจการจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรพัยข์องกลุ่มกิจการ เงินท่ีกลุ่มกิจการจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในปีท่ีเกิด

รายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวข้องกลุ่มกิจการ ประกอบดว้ย เงินตอบแทนความชอบในการท างาน

ภายใตพ้ระราชบญัญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ. 2543 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานท่ีเลิกจา้ง

โดยไม่มีความผิด วนัลาพักผ่อนท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิของพนักงาน ของท่ีระลึกส าหรบัพนักงานเกษียณอาย ุ

และผลประโยชน์หลังออกจากงานอ่ืน ๆ ภายใต้ข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงของการจา้งงาน นอกจากนัน้ กลุ่มกิจการมีสวสัดิการพนกังานท่ีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 

ส าหรบัพนกังานท่ีท างานครบตามจ านวนปีตามท่ีก าหนด 

กลุ่มกิจการค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  และโครงการ

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนักงาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ส าหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ส าหรบัโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

ตน้ทนุบริการในอดีตจะรบัรูท้ัง้จ  านวนในสว่นของก าไรหรือขาดทนุทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แตเ่หตกุารณใ์ดจะเกิดขึน้ก่อน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตได้

เกิดขึน้แลว้ และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่ากลุ่มกิจการจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด

เปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และกลุม่กิจการสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงนิได้  

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดย

ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัย์

และหนีส้ิน ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทย่อยรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แตร่บัรู ้

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 

บริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทุกวันสิน้รอบระยะเวลา

รายงานและจะท าการปรบัลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าบริษัทย่อยจะ

ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

บรษิัทย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้ 

4.18 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุม่กิจการรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท า

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัลูกหนีก้ารคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มกิจการจะ

รบัรูส้ินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื่องการรบัรู ้

รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วันท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ี

วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินที่ว ัดม ูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน 

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มกิจการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย เม่ือกลุ่มกิจการถือครองสินทรพัยท์าง

การเงินนัน้เพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดท่ีเป็นการรบัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้  

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทั้งนี ้ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยด์งักลา่วจะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรือขาดทนุ    

 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(ตราสารทุน)  

ณ วันท่ีรบัรูร้ายการวันแรก กลุ่มกิจการสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ไดถื้อไว้      

เพ่ือคา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่

สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทัง้นี ้การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทนุท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรพัยท์างการเงินนีจ้ะไม่สามารถโอนไปรบัรู ้

ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ เวน้แตใ่นกรณีท่ีเป็นการ

ไดร้บัคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายการนัน้ในก าไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน  

นอกจากนี ้เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนไม่

มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยคา่  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกส าหรบัหนีส้ินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทนุการท ารายการ 

และจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   

โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินและ         

การตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคา

ทนุตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของ

อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุน                 

ทางการเงินในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ  
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ได้

สิน้สดุลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้  

กลุ่มกิจการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ตอ่เม่ือไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันัน้ หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนีส้ินทางการเงินท่ีมี

อยู่ให้เป็นหนี ้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้ก าหนดของหนีส้ินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีส้ินเดิมและรบัรูห้นีส้ิน

ใหม ่โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่วในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

กลุ่มกิจการรบัรูค้า่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดท่ีไม่ไดว้ดัมลูคา่ดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค  านวณจากผลต่างของ

กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดท่ีกลุม่กิจการคาดวา่จะไดร้บัช าระ 

และคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิโดยประมาณของสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญนับตัง้แต่การรบัรูร้ายการ

เริ่มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาท่ี

อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรพัย์เพิ่มขึน้อย่างมี

นัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผล

ขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเครื่องมือทางการเงิน  

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงิน

ตามสญัญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตหรือมีการผิด

สญัญา เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุม่กิจการ

อาจพิจารณาวา่สินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการเพิ่มขึน้ของความเส่ียงดา้นเครดติอยา่งมีนยัส าคญัและมีการ

ผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเ ช่ือถือดา้นเครดิต

ของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มกิจการใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้

ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

ทางดา้นเครดติ แตจ่ะรบัรูค้า่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้  
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การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกตอ่ไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ตอ่เม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการ

มีความตัง้ใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสทุธิ หรือตัง้ใจท่ีจะรบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีส้ินพรอ้มกนั 

 

4.19 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน

หนีส้ินใหผู้้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ร่วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลคา่ กลุ่มกิจการใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุิธรรม

ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมูลคา่

ยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มกิจการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากท่ีสดุ  

ล าดบัชัน้ของมูลคา่ยตุิธรรมท่ีใชว้ดัมูลคา่และเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการเงิน

แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีส้ินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้

ของมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีถืออยู่  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ           

การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผล

กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้

ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึง

ประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุม่ลกูคา้ท่ี

มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต

และการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มกิจการอาจไม่ไดบ้ง่บอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึน้

จรงิในอนาคต 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์และผลประโยชนร์ะยะยาว

อื่นของพนักงาน 

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาว

อ่ืนของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึ่งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ

ประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราเงินเฟ้อ อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนีสิ้น และหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้จากคดฟ้ีองร้อง 

กลุ่มกิจการมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจใน

การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องรอ้งแลว้และเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จะไม่เกินกว่าจ านวนท่ี

ไดป้ระมาณการไวแ้ลว้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้

ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์

และมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณใ์นแตล่ะช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนต ่ากว่ามูลคา่ตามบญัชีของสินทรพัย์

นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคต

ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับรษัิทยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร - - 7 5 

คา่ก่อสรา้งและซือ้สนิทรพัย ์ - - 317 - 

คา่ใชจ้่ายอื่นในการด าเนินงาน - - 55 136 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับรษัิทรว่ม     

เงินปันผลรบั 50 50 - - 

คา่ซือ้ไฟฟา้ 477 486 477 486 
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ยอดคงคา้งระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงันี ้

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมาย

เหตุ 8)     

    บรษัิทยอ่ย - - 1 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

    บรษัิทรว่ม 49 - - - 

เงนิจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง     

    บรษัิทยอ่ย  - - - 93 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมาย

เหตุ 21)    

บรษัิทยอ่ย  - - 52 21 

ภาระผูกพันในงานก่อสร้าง 

บรษัิทยอ่ย - - 2 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และการ

เปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

2563 เพิ่มขึน้ ลดลง 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บรษิัทรว่ม     

บรษิัท ไทยดจิิทลัเอนเนอรย่ี์ เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั - 17 - 17 

บรษิัท ประชารฐัชีวมวล แม่ลาน จ ากดั - 20 (10) 10 

บรษิัท ประชารฐัชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั - 28 (6) 22 

รวม - 65 (16) 49 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้ยื้มท่ีไม่มีหลกัประกัน

และถึงก าหนดช าระภายในปี 2565 หรือภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน โดย

คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.83 และ 3.75 ตอ่ปี   
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รายการกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ ยกเวน้บริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงานท่ี

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารส าคญั สรุปไดด้งันี ้

 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 120 117 115 113 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 4 4 4 

รวม  124 121 119 117 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 53 38 53 38 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 35 3 31 - 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรพัย ์ 11,166 12,338 10,774 12,148 

เงินฝากธนาคาร - ประจ า 986 1,130 - - 

รวม 12,240 13,509 10,858 12,186 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึง 

0.45 ตอ่ปี (2563: รอ้ยละ 0.05 ถึง 1.10 ตอ่ปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนีค้ง

คา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งันี ้

      (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี้การค้า     

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 32,316 30,941 32,260 30,897 

คา้งช าระ     

 ไมเ่กิน 3 เดือน  7,453 6,975 7,453 6,970 

 3 - 6 เดือน 1,013 1,489 1,012 1,485 

 6 - 12 เดือน 759 732 756 732 

 มากกวา่ 12 เดือน 1,744 1,408 1,742 1,394 

รวม 43,285 41,545 43,223 41,478 

หกั: คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (2,126) (1,848) (2,096) (1,832) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 41,159 39,697 41,127 39,646 
 

ลูกหนี้อื่น     

ลกูหนีอ้ื่น- กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 2,498 1,651 2,375 1,625 

ลกูหนีอ้ื่น- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ6) - - 1 - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 21 32 17 30 

ดอกเบีย้คา้งรบั 8 24 7 23 

รายไดค้า้งรบักองทนุพฒันาไฟฟา้ 2,511 2,427 2,511 2,428 

รายไดค้า้งรบัอื่น 483 728 179 695 

รวม 5,521 4,862 5,090 4,801 

หัก : ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึน้ (239) (224) (230) (215) 

รวมลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 5,282 4,638 4,860 4,586 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 46,441 44,335 45,987 44,232 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  

มีรายละเอียดดงันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,072 1,746 2,047 1,744 

ส ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่           

จะเกิดขึน้ 308 335 294 312 

ตดัจ าหนา่ย (15) (9) (15) (9) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,365 2,072 2,326 2,047 

 ระยะเวลาการใหส้ินเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 10 วนัถึง 60 วนั (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 10 

วนั ถึง 18 วนั) 

9. พัสดุคงเหลือ 

    (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุให้

เป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั พสัดคุงเหลอื - สทุธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

วสัดสุ  าหรบัด าเนินงาน 69 67 - - 69 67 

วสัดทุี่ใชใ้นการก่อสรา้งและ      

     บ ารุงรกัษา 490 403 (2) - 488 403 

วสัดซุอ่มแซม             1,526 1,582 - - 1,526 1,582 

วสัดรุือ้ถอนและวสัดลุา้สมยั 397 520 (2) (6) 395 514 

วสัดรุอการปรบัปรุง              54 36 (54) (36) - - 

รถยนตร์อการสง่มอบ              6 8 (2) - 4 8 

พสัดรุะหวา่งทาง 4 11 - - 4 11 

รวม 2,546 2,627 (60) (42) 2,486 2,585 
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    (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุให้

เป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั พสัดคุงเหลอื - สทุธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

วสัดสุ  าหรบัด าเนินงาน 69 67 - - 69 67 

วสัดทุี่ใชใ้นการก่อสรา้งและ      

     บ ารุงรกัษา 483 401 - - 483 401 

วสัดซุอ่มแซม             1,526 1,582 - - 1,526 1,582 

วสัดรุือ้ถอนและวสัดลุา้สมยั 397 520 (2) (3) 395 517 

วสัดรุอการปรบัปรุง              54 36 (54) (36) - - 

พสัดรุะหวา่งทาง 4 11 - - 4 11 

รวม 2,533 2,617 (56) (39) 2,477 2,578 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการบนัทึกการปรบัลดราคาทุนของพัสดคุงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัในเรื่อง

วสัดลุา้สมยัและวสัดสุญูหายหรือขาดบญัชีรอการสอบสวน เป็นจ านวน 148 ลา้นบาท (2563: 334 ลา้นบาท) 

(เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 147 ลา้นบาท 2563: 331 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่าย 

และมีการกลบัรายการปรบัลดมลูคา่พสัดคุงเหลือเป็นจ านวน 130 ลา้นบาท (2563: 440 ลา้นบาท) (เฉพาะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 130 ลา้นบาท 2563: 439 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมลูคา่ของพสัดคุงเหลือท่ีรบัรู ้

เป็นคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งปี  

10. เงนิฝากสถาบันการเงินทีม่ีวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหต ุ30) 23,548 23,160 

เงินดอกผลกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 4,878 4,783 

เงินทนุสะสมเพ่ือช าระคืนพนัธบตัร 6,253 1,427 

เงินกองทนุพิเศษ เคเอฟดบับลิว 184 212 

เงินค า้ประกนักบัธนาคาร 3,264 3,444 

เงินสนบัสนนุตามนโยบายอนรุกัษพ์ลงังานจากส านกังาน 

   นโยบาย และแผนพลงังานและหนว่ยงานราชการอ่ืน 1 15 

เงินคืนรายไดส้  านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 2,724 4,262 

รวม 40,852 37,303 
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เงินกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า และเงินทนุสะสมเพ่ือช าระคืนพนัธบตัรของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค    เป็น

เงินฝากธนาคารท่ีน าไปใชใ้นกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้นกรณีท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสบ

ปัญหาเงินทนุหมนุเวียนขาดแคลน  

เงินทนุสะสมเพ่ือช าระคืนพนัธบตัรมีไวเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัวา่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะมีเงินเพียงพอในการ

ไถ่ถอนพนัธบตัรเม่ือครบก าหนด ซึ่งมีการทยอยน าเงินฝากเพ่ือส ารองเงินเขา้บญัชีในสว่นท่ีพนัธบตัรจะครบ

ก าหนดช าระภายในระยะเวลา 3 ปี 

เงินดอกผลกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า เงินกองทนุพิเศษ เคเอฟดบับลิว และเงินสนบัสนนุตามนโยบาย

อนรุกัษพ์ลงังานฯ เป็นเงินฝากธนาคารท่ีน าไปใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงคท่ี์การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด 

เงินค า้ประกันกับธนาคาร - เงินฝากประเภทออมทรพัย ์เป็นเงินท่ีกันไวส้  าหรบัค า้ประกันการกู้เงินจาก

ธนาคารของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอ้งด ารงเงินฝากบัญชีธนาคาร

ประเภทออมทรพัยใ์หมี้คา่เฉล่ียรายเดือนไมต่  ่ากวา่ 3,100 ลา้นบาท 

เงินคืนรายไดส้  านกังานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน เป็นเงินฝากธนาคารท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

น าไปใชจ้า่ยตามมตขิองส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทนุเรียกช าระแลว้ สดัสว่นการลงทนุ                       

 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์     

บรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 3,295 2,451 100 100 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบริษัท            

พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนใน

โครงการธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจการใหบ้ริการจดัการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นระบบไฟฟ้าแก่

องคก์รและบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนในหุ้นสามัญของ           

บรษิัทยอ่ยคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของหุน้ทนุ และบนัทกึบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทนุ   
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เงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

           (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทนุ 

 2564 2563 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์   

บรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 3,295 2,451 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไมมี่เงินปันผลรบัจากบรษิัทยอ่ย 

11.2 การเปล่ียนแปลงทีส่ าคัญของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ก. เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคครัง้ท่ี 1/2564 มีมตเิห็นชอบ        

เพิ่มทุนใหแ้ก่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด บริษัทย่อยของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค 

ดงันี ้

1. อนมุตัิเพิ่มทนุจ านวน 10.1 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 101 ลา้นบาท โดยมี

วตัถปุระสงค ์ใหบ้ริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ใชล้งทนุในระบบส่งไฟฟ้าส าหรบั

โรงไฟฟ้าของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี - เอ็มทีพี) จ  ากดั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้่ายช าระ     

คา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 และบรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั                         

ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ทัง้นีส้ดัส่วนการถือหุน้           

ในบรษิัทยอ่ยดงักลา่วยงัคงเดมิ 

2. อนุมัติเพิ่มทุนจ านวนเงิน 1,150 ลา้นบาท โดยมีวัตถุประสงค ์ใหบ้ริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร ์                            

เนชั่นแนล จ ากัด ใช้ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน บริษัท เซท              

เอนเนอรยี์ จ  ากัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวแล้ว จ  านวน 62.6 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 626 ล้านบาท ตามจ านวนท่ีเรียกช าระ เม่ือวันท่ี 5 

เมษายน 2564 และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัดไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ทัง้นีส้ดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัทยอ่ยดงักลา่วยงัคง

เดมิ 

  



 

214 

 

ข. เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 4/2564 มีมติ

เห็นชอบเพิ่มทุนใหบ้ริษัทย่อย จ านวน 11.7 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 117 

ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรว่มลงทุนในบริษัท เอ็มเซค พาวเวอร ์จ  ากัด (MSEK) ส าหรบัด าเนิน

กิจการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ใน

รูปแบบสัญญาขายไฟฟ้าแบบ Private PPA โดยมีเป้าหมาย 135 MW ในปี 2568 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได้จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

ทัง้นีส้ดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัทยอ่ยดงักล่าวยงัคงเดมิ 

ค. เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครัง้ท่ี 1/2565 มีมติ

เห็นชอบเพิ่มทุนใหบ้ริษัทย่อยจ านวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 500 ลา้น

บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสภาพคล่องส าหรับด าเนินการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตยบ์นหลังคา (Solar Rooftop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดช้  าระเงินเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือ

วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 ทัง้นีส้ดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยดังกล่าวยงัคง

เดมิ 
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12.  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

 เงินลงทนุในบริษัทรว่มในงบการเงินรวม เป็นรายการท่ีบรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคไดร้ว่มลงทนุ

โดยบนัทกึบญัชีตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บรษัิทรว่ม ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ 

สดัสว่นการลงทนุทัง้

ทางตรงและทางออ้ม ราคาทนุ 

มลูคา่ตามบญัชตีามวิธี 

สว่นไดเ้สยี 

คา่เผ่ือดอ้ยคา่ของเงิน

ลงทนุ 

มลูคา่ตามบญัช ี

ตามวิธีสว่นไดเ้สีย - 

สทุธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)         

ถือหุน้ทางอ้อม             

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์1) จ  ากดั ผลิตไฟฟา้จาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 

 

25 25 41.25 41.25 110.1 101.4 - - 110.1 101.4 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์2) จ  ากดั ผลิตไฟฟา้จาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 41.25 41.25 107.9 99.0 - - 107.9 99.0 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 10) จ ากดั ผลิตไฟฟา้จาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 41.25 41.25 109.2 100.3 - - 109.2 100.3 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 2) จ ากดั ผลิตไฟฟา้จาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 41.25 41.25 109.7 101.0 - - 109.7 101.0 

บรษัิท ประชารฐัชีวมวล นราธิวาส จ ากดั ผลิตไฟฟา้จาก 

   เชือ้เพลิงชีวมวล 

ไทย 40 40 2.4 2.4 2.2 2.2 (2.2) (2.2) - - 

บรษัิท ประชารฐัชีวมวล แมล่าน จ ากดั ผลิตไฟฟา้จาก 

   เชือ้เพลิงชีวมวล 

ไทย 40 50.13 57.8 57.8 55.7 56.6 - - 55.7 56.6 

บรษัิท ประชารฐัชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั ผลิตไฟฟา้จาก                  

   เชือ้เพลิงชีวมวล 

ไทย 40 50.55 61.6 61.6 58.8 59.9 - - 58.8 59.9 
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บรษัิทรว่ม ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

สดัสว่นการลงทนุทัง้
ทางตรงและทางออ้ม ราคาทนุ 

มลูคา่ตามบญัชตีาม
วิธี 

สว่นไดเ้สยี 
คา่เผ่ือดอ้ยคา่ของเงิน

ลงทนุ 

มลูคา่ตามบญัช ี
ตามวิธีสว่นไดเ้สีย - 

สทุธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ถือหุน้ทางอ้อม (ต่อ)   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)         
บรษัิท พลงังานไทย เสรมิสขุ จ ากดั ผลิตไฟฟา้จากเชือ้เพลิง        

ก๊าซชีวภาพ 
ไทย 25 25 25.0 25.0 24.0 23.6 - - 24.0 23.6 

บรษัิท ไทยดิจิทลั เอนเนอรย์ี่ เดเวลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารดา้นดิจิทลัเอน
เนอรย์ี่แบบครบวงจร 

ไทย 25 25 50.0 50.0 49.5 49.8 - - 49.5 49.8 

บรษัิท เซท เอนเนอยี จ  ากดั พฒันาและลงทนุใน
โครงข่ายไฟฟา้อจัฉรยิะ 

ไทย 20 20 646.0 20.0 633.2 18.9 - - 633.2 18.9 

บรษัิท เอ็นคอม เวสท ์ท ูเอเนอรจ์ี ้
(พระนครศรอียธุยา) จ ากดั 

ผลิตไฟฟา้จากเชือ้เพลิงขยะ ไทย 25 25 20.6 8.1 19.3 7.9 - - 19.3 7.9 

บรษัิท ซาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ 

ไทย 25 25 30.5 1.3 29.1 0.7 - - 29.1 0.7 

บรษัิท สยาม อิเล็กเทรล จ ากดั พฒันาระบบไฟฟา้เพื่อ
สนบัสนนุธุรกิจระบบราง
รถไฟฟา้ความเรว็สงู 

ไทย 25 25 3.1 3.1 2.7 3.1 - - 2.7 3.1 

บรษัิท อาร ์อี เอ็น โคราช เอนเนอรย์ี่ จ  ากดั ผลิตไฟฟา้จากพลงังาน
ความรอ้นรว่ม 

ไทย 25 25 75.0 6.4 70.4 5.4 - - 70.4 5.4 

บรษัิท พีอีเอ อินเทลลิเจน้ท ์เทคโนโลยี 
จ  ากดั 

จดัและจ าหนา่ยอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละ

อปุกรณอ์จัฉรยิะ 

ไทย 25 25 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 1.5 

บรษัิท ไทย เอ็นคอม จ ากดั รบัจา้งวางระบบงาน 
     วิเคราะหว์ิจยัขอ้มลู 

ไทย 25 - 6.3 - 6.3 - - - 6.3 - 

บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม สมารท์ โซลชูั่น 
จ  ากดั 

บรกิารเก่ียวกบัระบบโซลา่ 
     เซลลค์รบวงจร 

ไทย 25 - 0.3 
 

- 
 

0.4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0.4 
 

- 
 

     1,145.1 402.2 1,390.0 631.3 (2.2) (2.2) 1,387.8  629.1 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครบัรูส้่วนแบ่ง

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม ดงันี  ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

บรษัิทรว่ม 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จาก 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม* เงินปันผลที่บรษัิทยอ่ยรบั 

 2564 2563 2564 2563 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์1) จ ากดั 22.8 21.9 14.1 13.5 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์2) จ ากดั 22.7 21.8 13.8 13.6 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 10) จ ากดั 20.6 20.3 11.7 11.9 

บรษัิท โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 2) จ ากดั 18.8 19.1 10.1 11.2 

บรษัิท ประชารฐัชีวมวล นราธิวาส จ ากดั - - - - 

บรษัิท ประชารฐัชีวมวล แมล่าน จ ากดั (0.9) (0.6) - - 

บรษัิท ประชารฐัชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั (1.1) (1.1) - - 

บรษัิท พลงังานไทย เสรมิสขุ จ ากดั 0.4 (0.5) - - 

บรษัิท ไทยดิจิทลั เอนเนอรย์ี่ เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั (0.3) (0.1) - - 

บรษัิท เซท เอนเนอยี จ ากดั (11.7) (1.1) - - 

บรษัิท เอ็นคอม เวสท ์ท ูเอเนอรจี์ ้ 

   (พระนครศรอียธุยา) จ ากดั (1.1) (0.2) - - 

บรษัิท ซาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ ากดั (0.8) (0.5) - - 

บรษัิท สยาม อิเลก็เทรล จ ากดั (0.4) - - - 

บรษัิท อาร ์อี เอ็น โคราช เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (3.6) (1.1) - - 

บรษัิท พีอีเอ อินเทลลเิจน้ท ์เทคโนโลยี จ ากดั - - - - 

บรษัิท ไทย เอ็นคอม จ ากดั - - - - 

บรษัิท พีอีเอ เอ็นคอม สมารท์ โซลชูั่น จ ากดั 0.1 - - - 

รวม 65.5 77.9 49.7 50.2 

*  ขอ้มลูทางการเงินส าหรบัปี 2564 ตามที่แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษัิทรว่ม 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากเงินลงทนุ

ในบรษิัทรว่ม 
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12.3 การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในระหว่างปีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัท เอ็นคอม เวสท ์ทู เอเนอรจ์ี ้(พระนครศรีอยุธยา) จ ากัด 

ในระหว่างปี บริษัท เอ็นคอม เวสท ์ท ูเอเนอรจี์ ้(พระนครศรีอยธุยา) จ  ากดั ไดเ้รียกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ โดย

บริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดช้  าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเม่ือวันท่ี  

3 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท ส าหรบัจ านวนหุ้น 0.125 ล้านหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 12.5 

ลา้นบาท 

บริษัท อาร ์อี เอ็น โคราช เอนเนอรย์ี ่จ ากัด 

ในระหว่างปี บริษัท อาร ์อี เอ็น โคราช เอนเนอรย่ี์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ โดยบริษัทยอ่ยของการ

ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ไดช้  าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทนุเดมิเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 และ 

วนัท่ี 7 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 7.50 บาทส าหรบัจ านวนหุน้ 2.475 ลา้นหุน้เป็นจ านวนเงิน 18.60 

ลา้นบาท และในอตัราหุน้ละ 10 บาทส าหรบัจ านวนหุน้ 5 ลา้นหุน้เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษัท เซท เอนเนอย ีจ ากัด 

ในระหว่างปี บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค ไดช้  าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักลา่วตามสดัสว่นการลงทนุเดมิเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 

100 บาท ส าหรบัจ านวนหุน้ 6.26 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 626 ลา้นบาท 

บริษัท ซาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

ในระหว่างปี บรษิัท ซาโล เทค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ โดยบรษิัทย่อยของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ได้ช  าระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 วันท่ี 15 

กรกฎาคม 2564 และ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 0.29 ลา้นยูโร หรือ 10.75 ลา้นบาท จ านวน

เงิน 0.25 ลา้นยโูร หรือ 9.25 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 0.25 ลา้นยโูร หรือ 9.25 ลา้นบาท ตามล าดบั 

บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด และบริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด 

ในระหว่างปี 2563 บรษิัท ประชารฐัชีวมวล แมล่าน จ ากดั และบรษิัท ประชารฐัชีวมวล บนันงัสตา จ ากดั มี

มตเิพิ่มทนุ ท าใหส้ดัสว่นเงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 40 เป็นรอ้ยละ 50.13 และรอ้ยละ 50.55 

ตามล าดับ การเพิ่มขึน้ของสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวเกิดจากมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่ช  าระค่าหุ้นสามัญ 

เน่ืองจากขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน  

ทัง้นี ้ในระหว่างปีปัจจุบนั ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไดช้  าระเงินค่าหุน้สามญัครบมูลค่าแลว้ ท าให้สดัส่วนการ

ลงทนุในบรษิัทรว่มทัง้สองขา้งตน้เป็นรอ้ยละ 40 คงเดมิ 
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บริษัท ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ ากัด 

ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่ามีความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

ประชารฐั ชีวมวล นราธิวาส จ ากดั จึงไดพ้ิจารณาบนัทึกผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทุนดงักล่าว 

ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย จ านวน 2.2 ลา้นบาท ในก าไรหรือขาดทนุ 

บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 บริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายช าระค่าหุน้ของบริษัท ไทย เอ็นคอม 

จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและมีทนุจดทะเบียน 1,000 หุน้ ราคามลูคา่ท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษัทย่อยจะมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้สามัญท่ีออกและ

จ าหนา่ยแลว้ โดยประกอบธุรกิจพลงังานและพลงังานทดแทน และการจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีและการส่ือสาร ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับยานยนตไ์ฟฟ้า ธุรกิจการตัง้ศนูยข์อ้มลู และ

ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง จ านวนหุน้ 250 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 25,000 บาท 

เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากดั ไดเ้รียกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุจ านวนหุน้ 249,750 หุน้

ในอัตรารอ้ยละ 25 ของราคามูลค่าท่ีตราไวท่ี้หุน้ละ 100 บาทต่อหุน้ ซึ่งบริษัทย่อยไดช้  าระค่าหุน้เพิ่มทุน

ดงักลา่วตามสดัสว่นการลงทนุเดมิเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6.3 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2564 

บริษัท พอีีเอ เอ็นคอม สมารท์ โซลูช่ัน จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 บรษิัทยอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจ่ายช าระคา่หุน้ของบรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม 

สมารท์ โซลชูั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทจดัตัง้ขึน้ใหมท่ี่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทนุจดทะเบียน 100,000 

หุ้น ราคามูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทย่อยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 25 ของจ านวน 

หุน้สามญัท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ โดยประกอบธุรกิจตดิตัง้โซลา่เซลลภ์าคประชาชนและภาคธุรกิจรายยอ่ย 

และจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับงานระบบโซล่าเซลล ์จ านวนหุ้น 25,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็น

จ านวนเงินทัง้สิน้ 0.3 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมารท์ โซลูชั่น จ  ากัด ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนจ านวน

หุน้ ตามแผนเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวนหุน้ 225,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ซึ่งบรษิัทย่อยไดช้  าระคา่หุน้ 

เพิ่มทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2.3 ลา้นบาทแลว้เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 

2565 
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13. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทอ่ืน

ควบคมุรว่มกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการตอ่ไปนี ้

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

การรว่มคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

มลูคา่ตามบญัช ี

ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563  2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

ถือหุน้ทางอ้อม         

กิจการรว่มคา้ พีอีเอ     

   เอ็นคอม ฟา้ชยั 

ติดตัง้และใหบ้รกิาร 

   ระบบผลิตไฟฟา้ 

   พลงังาน    

   แสงอาทิตย ์

ไทย 25 25 5.5 5.5 5.3 5.3 

หกั: คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ  (5.5) (5.5) (5.3) (5.3) 

รวม     - - - - 

 เงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม เป็นรายการท่ีบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่ง

เป็นบรษิัทยอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ไดจ้ดทะเบียนรว่มทนุในนามกิจการรว่มคา้ พีอีเอ เอ็นคอม ฟ้าชยั 

เพ่ือติดตัง้และใหบ้ริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 และบนัทึกบญัชี

ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

 ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยประเมินความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจของกิจการรว่ม

คา้ดงักล่าว จึงไดพ้ิจารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย จ านวน 5.3 ลา้นบาท ในก าไรหรือขาดทนุ 

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน

ในการรว่มคา้ และบรษิัทยอ่ยไมไ่ดร้บัเงินปันผลจากกิจการรว่มคา้ 

  



 

  221  

14. สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืนเป็นเงินลงทนุของกลุม่กิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่น           

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน     

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัทจดทะเบียน     

   บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน) 2 2 2 2 

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัทท่ีไมใ่ช่ 

   บริษัทจดทะเบียน     

    บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์(เอไออี-เอ็มทีพี) 

จ  ากดั 255 241 - - 

รวม 257 243 2 2 

เงนิลงทุนในบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอ็มทพีี) จ ากัด 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยไดร้ว่มลงทนุในบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอ็มทีพี) จ ากดั เพ่ือลงทนุใน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายใตส้ัญญาผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บริษัทย่อยไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษัท

ดงักล่าวจ านวน 16.25 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร  ์      

(เอไออี-เอ็มทีพี) จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 241.3 ลา้นบาท 

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอ็มทีพี) จ  ากัด ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนอีก       

รอ้ยละ 25 ของจ านวนเงินเพิ่มทนุ ตามมติคณะกรรมการบรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์(เอไออี-เอ็มทีพี) จ ากดั ครัง้

ท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบใหเ้รียกช าระคา่หุน้ท่ียงัช  าระไม่ครบอีก รอ้ยละ 25 ของ

จ านวนเงินเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่าหุ้นในส่วนของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็น

จ านวน 13.8 ลา้นบาท 
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15. ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอื่น 

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีผ้อ่นช าระ 17 39 17 39 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 9 1 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่เงินทนุ 974 600 22 23 

รวม 1,000 640 39 62 

16. งานระหว่างก่อสร้าง 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 งบลงทนุของกลุม่กิจการ  

งบท่ีไดร้บัการ

สนบัสนนุบางสว่น

จากผูใ้ชไ้ฟ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,998 5,542 33,540 

ซือ้ระหวา่งปี - ราคาทนุ 36,140 6,736 42,876 

โอนออก  (32,482) (7,266) (39,748) 

 31,656 5,012 36,668 

พสัดคุงเหลือ   15,241 

งานระหวา่งท า    2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   51,911 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 31,656 5,012 36,668 

โอนเปล่ียนประเภท (639) 639 - 

ซือ้ระหวา่งปี - ราคาทนุ 40,638 6,688 47,326 

โอนออก  (34,537) (7,788) (42,325) 

 37,118 4,551 41,669 

พสัดคุงเหลือ   14,406 

งานระหวา่งท า    2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   56,077 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

งบลงทนุของการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

งบท่ีไดร้บัการ

สนบัสนนุบางสว่น

จากผูใ้ชไ้ฟ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,926 5,542 33,468 

ซือ้ระหวา่งปี - ราคาทนุ 35,713 6,736 42,449 

โอนออก  (32,380) (7,266) (39,646) 

 31,259 5,012 36,271 

พสัดคุงเหลือ   15,241 

งานระหวา่งท า    2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   51,514 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 31,259 5,012 36,271 

โอนเปล่ียนประเภท (639) 639 - 

ซือ้ระหวา่งปี - ราคาทนุ 40,041 6,688 46,729 

โอนออก  (34,210) (7,788) (41,998) 

 36,451 4,551 41,002 

พสัดคุงเหลือ   14,406 

งานระหวา่งท า    2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   55,410 

พสัดคุงเหลือท่ีแสดงอยู่ในงานระหว่างก่อสรา้ง เป็นพัสดคุงเหลือท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซือ้มาโดยมี

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นงานโครงการ 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินเป็นการเฉพาะเพ่ือการก่อสรา้งอาคาร ระบบผลิต และระบบจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า ซึ่งเข้าเกณฑ์สินทรพัยท่ี์เข้าเง่ือนไข โดยตน้ทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้วัตถุประสงคเ์ฉพาะ

ดงักล่าว อตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มภายในประเทศรอ้ยละ 0.72 ถึง 6.53 ตอ่ปี (2563: รอ้ยละ 0.72 ถึง 6.53 ตอ่

ปี) โดยดอกเบีย้เงินกู้ส  าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ  านวน 3,600 ลา้นบาท (2563: 2,991 ลา้น

บาท) รับรู ้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสรา้งจ านวน 608 ล้านบาท (2563: 339 ล้านบาท) และรับรูเ้ป็น

คา่ใชจ้า่ยในก าไรหรือขาดทนุ จ านวน 2,992 ลา้นบาท (2563: 2,652 ลา้นบาท)  
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17. อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ท่ีดนิและสว่น 

ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ    

สว่นปรบัปรุง

อาคาร 

 

งานระหว่าง

ก่อสรา้ง 

 

 

รวม 

ท่ีดนิและสว่น 

ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ    

สว่นปรบัปรุง

อาคาร 

 

งานระหว่าง

ก่อสรา้ง 

 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563:   

 

   

 

 

ราคาทนุ 149 475 - 624 149 475 - 624 

หกั: คา่เสื่อมราคาสะสม - (123) - (123) - (123) - (123) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 149 352 - 501 149 352 - 501 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564:   

 

   

 

 

ราคาทนุ 117 475 49 641 117 475 - 592 

หกั: คา่เสื่อมราคาสะสม - (140) - (140) - (140) - (140) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 117 335 49 501 117 335 - 452 

การกระทบยอดมลูคา่สทุธิตามบญัชีของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุส าหรบัปี 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีตน้ปี 501 436 501 436 

ซือ้ระหวา่งปี - ราคาทนุ 49 - - - 

โอนเปล่ียนประเภทสินทรพัย ์ (32) 81 (32) 81 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี (17) (16) (17) (16) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีปลายปี 501 501 452 501 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายไดค้า่เช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จ  านวน 26 ล้านบาท (2563: 23 ล้านบาท) มูลค่าท่ีดินท่ีให้เช่า มีราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จ  านวน 43 ลา้นบาท (2563: 43 ลา้นบาท) และมลูคา่อาคารท่ีใหเ้ช่ามีราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จ  านวน 475 ลา้นบาท (2563: 475 ลา้นบาท) 
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ขอ้มลูเพิ่มเตมิของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มลูคา่ยตุิธรรมของที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน 397 421 397 421 

มลูคา่ยตุิธรรมของอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 174 176 174 176 

มลูคา่ยตุิธรรมของงานระหวา่งก่อสรา้ง 49 - - - 

รวม 620 597 571 597 

 มูลค่ายุติธรรมใชมู้ลค่าอา้งอิงตามราคาประเมินท่ีประกาศโดยกรมธนารกัษ์และมูลค่ายุติธรรมของงาน

ระหวา่งก่อสรา้งแสดงดว้ยมลูคา่ราคาทนุ 

18. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณส์ าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี ้

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ 

สว่นปรบัปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ              

สิ่งปลกูสรา้ง 

ระบบผลิต

กระแสไฟฟา้ 

ระบบ

จ าหน่าย

กระแสไฟฟา้ 

เครือ่งตกแตง่

เครือ่งมือ

เครือ่งใช ้ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 16,432 18,903 2,675 492,106 24,788 10,569 565,473 

ซือ้เพ่ิม 1,196 202 5 16 1,242 1,467 4,128 

ไดม้าจากการรบับรจิาค  -     -     6   107   4   5   122  

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้ง  444   1,372   6   32,772   2,316   42   36,952  

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์  (54)  2   (1)  (102)  31   2   (122) 

จ าหน่าย  (19)  (64)  (3)  (3,707)  (434)  (152)  (4,379) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  17,999   20,415   2,688   521,192   27,947   11,933   602,174  

ซือ้เพ่ิม 733 100 19 106 1,058 1,531 3,547 

ไดม้าจากการรบับรจิาค - - - 142 - - 142 

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้ง 406 1,304 28 38,289 1,258 4 41,289 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 41 7 373 (50) 2 (378) (5) 

จ าหน่าย (16) (165) (3) (6,162) (589) (141) (7,076) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 19,163 21,661 3,105 553,517 29,676 12,949 640,071 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,681 7,032 1,314 252,886 15,666 8,235 286,814 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 146 605 93 19,337 1,819 464 22,464 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 10 (1) - (68) 16 2 (41) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่จ  าหนา่ย (13) (33) (3) (2,752) (403) (152) (3,356) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  1,824   7,603   1,404   269,403   17,098   8,549   305,881  

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 158 653 43 20,149 1,980 572 23,555 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 1 4 146 (41) 1 (148) (37) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่จ  าหนา่ย (10) (118) (3) (4,742) (583) (140) (5,596)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,973 8,142 1,590 284,769 18,496 8,833 323,803 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ 

สว่นปรบัปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ              

สิ่งปลกูสรา้ง 

ระบบผลิต

กระแสไฟฟา้ 

ระบบ

จ าหน่าย

กระแสไฟฟา้ 

เครือ่งตกแตง่

เครือ่งมือ

เครือ่งใช ้ ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 16,175 12,812 1,284 251,789 10,849 3,384 296,293 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 17,190 13,519 1,515 268,748 11,180 4,116 316,268 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      

2563 (246 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุงานระหวา่งก่อสรา้ง สว่นที่เหลือเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุ) 22,218 

2564 (275 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุงานระหวา่งก่อสรา้ง สว่นที่เหลือเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุ) 23,280 

 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ 
สว่นปรบัปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ              

สิ่งปลกูสรา้ง 

ระบบผลิต

กระแสไฟฟา้ 

ระบบ

จ าหน่าย

กระแสไฟฟา้ 

เครือ่งตกแตง่

เครือ่งมือ

เครือ่งใช ้ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 16,432 18,903 2,675 492,106 24,783 10,569 565,468 

ซือ้เพ่ิม 1,196 202 5 13 1,240 1,467 4,123 

ไดม้าจากการรบับรจิาค - - 6 107 4 5 122 

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้ง 444 1,372 6 32,771 2,316 40 36,949 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ (54) 2 (1) (102) 31 2 (122) 

จ าหน่าย (19) (64) (3) (3,707) (434) (152) (4,379) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 17,999 20,415 2,688 521,188 27,940 11,931 602,161 

ซือ้เพ่ิม 733 99 19 121 1,056 1,531 3,559 

ไดม้าจากการรบับรจิาค - - - 142 - - 142 

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้ง 406 1,304 28 38,289 1,258 4 41,289 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 41 7 373 (50) 2 (378) (5) 

จ าหน่าย (16) (165) (3) (6,162) (589) (141) (7,076) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 19,163 21,660 3,105 553,528 29,667 12,947 640,070 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,681 7,032 1,314 252,886 15,663 8,235 286,811 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 146 605 93 19,336 1,818 464 22,462 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 9 (1) - (67) 16 2 (41) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่จ  าหนา่ย (12) (33) (3) (2,753) (403) (152) (3,356) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,824  7,603  1,404   269,402   17,094   8,549   305,876  

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 158 653 43 20,148 1,979 572 23,553 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 1 4 146 (41) 1 (148) (37) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่จ  าหนา่ย (10) (118) (3) (4,742) (583) (140) (5,596) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,973 8,142 1,590 284,767 18,491 8,833 323,796 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ 
สว่นปรบัปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ              

สิ่งปลกูสรา้ง 

ระบบผลิต

กระแสไฟฟา้ 

ระบบ

จ าหน่าย

กระแสไฟฟา้ 

เครือ่งตกแตง่

เครือ่งมือ

เครือ่งใช ้ ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 16,175 12,812 1,284 251,786 10,846 3,382 296,285 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 17,190 13,518 1,515 268,761 11,176 4,114 316,274 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      

 2563 (246 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุงานระหวา่งก่อสรา้ง สว่นที่เหลือเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุ) 22,216 

 2564 (275 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุงานระหวา่งก่อสรา้ง สว่นที่เหลือเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุ) 23,278 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีอาคารและอปุกรณจ์ านวนหนึ่งซึ่งตดัคา่เส่ือมราคาหมดแลว้แตย่งั

ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ของสินทรพัยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 

104,673 ล้านบาท (2563: 99,399 ล้านบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 104,672 ล้านบาท 2563: 

99,399 ลา้นบาท) 

19. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สทิธิการใช้

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระบบ

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์

ส  าเรจ็รูป 

 

 

 

รวม 

สทิธิการใช้

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระบบ

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์

ส  าเรจ็รูป 

 

 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       

ราคาทนุ 4,741 2,007 6,748 4,738 2,007 6,745 

หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (3,776) (302) (4,078) (3,776) (302) (4,078) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี  965 1,705 2,670 962 1,705 2,667 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564:       

ราคาทนุ 5,032 2,398 7,430 5,027 2,398 7,425 

หกั: คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (3,999) (840) (4,839) (3,998) (840) (4,838) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 1,033 1,558 2,591 1,029 1,558 2,587 
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การกระทบยอดมลูคา่สทุธิตามบญัชีของสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนส าหรบัปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีตน้ปี 2,670 406 2,667 406 

ซือ้ระหวา่งปี - ราคาทนุ 66 252 63 249 

ไดม้าจากการรบับรจิาค  - 2 - 2 

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้ง  709 2,696 709 2,696 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี (854) (686) (852) (686) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีปลายปี 2,591 2,670 2,587 2,667 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์  านวนหนึ่งซึ่งตัดจ าหน่าย

หมดแลว้แตย่งัใชง้านอยู่ มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน

ประมาณ 3,329 ลา้นบาท (2563: 3,103 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 3,328 ลา้นบาท 2563: 

3,103 ลา้นบาท) 

20. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีพ้นกังาน 78 76 78 76 

รายจา่ยรอตดับญัชี 24 21 24 21 

เงินประกนัและเงินมดัจ าจ่าย 4 2 2 2 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 24 - - 

ลกูหนีก้รมสรรพากร - 55 - - 

เงินกองทนุสงเคราะห ์

   ผูป้ฏิบตังิานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค: 

    

   - เงินฝากออมทรพัย ์ 1 1 1 1 

รวม 123 179 105 100 
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21.    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 42,868 42,241 42,803 42,140 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  (หมายเหต ุ6) - - 1 - 

เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,304 1,522 1,294 1,516 

เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 (หมายเหต ุ6) - - 23 20 

ดอกเบีย้คา้งจา่ย  938 807 938 807 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,222 2,419 2,841 2,394 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  (หมายเหต ุ6) - - 28 - 

รายไดร้บัลว่งหนา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 235 270 235 270 

รายไดร้บัลว่งหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    (หมายเหต ุ6) - - - 1 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 48,567 47,259 48,163 47,148 

22. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอ้ยละตอ่ปี) การช าระคืน 2564 2563 2564 2563 

เงินกูยื้มระยะยาวภายในประเทศ       

   กระทรวงการคลงั ไม่คดิดอกเบีย้ 2531 - 2574 133 133 133 133 

   พนัธบตัร 1.33 - 4.90 2550 - 2584 127,013 104,197 127,013 104,197 

   สถาบนัการเงิน 0.7228 2563 - 2574 1,031 3,343 - 3,000 

เงินกูยื้มระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 8.00* 2550 - 2566 75 109 75 109 

รวม   128,252 107,782 127,221 107,439 

หกั: ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (5,636) (8,243) (5,554) (8,243) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 122,616 99,539 121,667 99,196 

* อัตราดอกเบีย้เงินกูยื้มรอ้ยละ 8 ต่อปี ตามสญัญาเงินกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้่ายเขา้กองทุน

พิเศษ เคเอฟดบับลิว ในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วน

อีกรอ้ยละ 2 ตอ่ปี จ่ายช าระแก่ผูใ้หกู้ยื้ม  
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 รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะยาวส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  2564 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทนุจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   อตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 

 

1 มกราคม 
2564 

เพิ่มขึน้   
ระหวา่งปี 

ลดลง       
ระหวา่งปี 

ท่ียงัไม่                
เกิดขึน้จรงิ 

ส่วนเพิ่ม (ลด)      
ตดัจ าหน่าย 

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินกูยื้มระยะยาวภายในประเทศ      

   กระทรวงการคลงั 133 - (16) 15 1 133 

   พนัธบตัร 104,197 28,000 (5,190) - 6 127,013 

   สถาบนัการเงิน 3,343 688 (3,000) - - 1,031 

เงินกูยื้มระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 109 - (36) 2 - 75 

รวม 107,782 28,688 (8,242) 17 7 128,252 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  2563 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทนุจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   อตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 

 

1 มกราคม 
2563 

เพิ่มขึน้   
ระหวา่งปี 

ลดลง       
ระหวา่งปี 

ท่ียงัไม่                
เกิดขึน้จรงิ 

ส่วนเพิ่ม (ลด)      
ตดัจ าหน่าย 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินกูยื้มระยะยาวภายในประเทศ      

   กระทรวงการคลงั 156 - (16) 3 (10) 133 

   พนัธบตัร 74,298 35,000 (5,100) - (1) 104,197 

   สถาบนัการเงิน 1,000 2,343 - - - 3,343 

เงินกูยื้มระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 197 - (97) 9 - 109 

รวม 75,651 37,343 (5,213) 12 (11) 107,782 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทนุจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   อตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 

 

1 มกราคม 
2564 

เพิ่มขึน้   
ระหวา่งปี 

ลดลง       
ระหวา่งปี 

ท่ียงัไม่               
เกิดขึน้จรงิ 

ส่วนเพิ่ม (ลด)       
ตดัจ าหน่าย 

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินกูยื้มระยะยาวภายในประเทศ      

   กระทรวงการคลงั 133 - (16) 15 1 133 

   พนัธบตัร 104,197 28,000 (5,190) - 6 127,013 

   สถาบนัการเงิน 3,000 - (3,000) - - - 

เงินกูยื้มระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 109 - (36) 2 - 75 

รวม 107,439 28,000 (8,242) 17 7 127,221 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดคงเหลือ   ขาดทนุจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   อตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 

 

1 มกราคม 
2563 

เพิ่มขึน้   
ระหวา่งปี 

ลดลง       
ระหวา่งปี 

ท่ียงัไม่               
เกิดขึน้จรงิ 

ส่วนเพิ่ม (ลด)       
ตดัจ าหน่าย 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินกูยื้มระยะยาวภายในประเทศ      

   กระทรวงการคลงั 156 - (16) 3 (10) 133 

   พนัธบตัร 74,298 35,000 (5,100) - (1) 104,197 

   สถาบนัการเงิน 1,000 2,000 - - - 3,000 

เงินกูยื้มระยะยาวต่างประเทศ       

   สถาบนัการเงิน 197 - (97) 9 - 109 

รวม 75,651 37,000 (5,213) 12 (11) 107,439 

ในระหวา่งปีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคออกจ าหนา่ยพนัธบตัร กฟภ. พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 สรุปไดด้งันี ้

ครัง้ที ่ วงเงิน วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด อตัราดอกเบีย้ 

เง่ือนไขการจ่าย

ดอกเบีย้ 

 (ลา้นบาท)   (รอ้ยละตอ่ปี)  

ครัง้ที่ 4/2564 5,000 24 กมุภาพนัธ ์2564 24 กมุภาพนัธ ์2569 1.33 ทกุ 6 เดือน 

ครัง้ที่ 5/2564 1,000 29 กรกฎาคม 2564 29 กรกฎาคม 2574 2.26 ทกุ 6 เดือน 

ครัง้ที่ 6/2564 9,000 29 กรกฎาคม 2564 29 มกราคม 2580 2.85 ทกุ 6 เดือน 

ครัง้ที่ 1/2565 5,000 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2570 1.80 ทกุ 6 เดือน 

ครัง้ที่ 2/2565 3,000 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2576 3.07 ทกุ 6 เดือน 

ครัง้ที่ 3/2565 5,000 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2584 3.67 ทกุ 6 เดือน 
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เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค ้าประกันโดย

กระทรวงการคลงั  

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งในประเทศของบริษัทย่อยค า้ประกนัโดยสินทรพัยโ์ครงการ

จ าหน่ายและติดตัง้ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งแสดงเป็นลูกหนีไ้ม่

หมนุเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนีบ้ริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดบางประการตามท่ี

ระบไุวส้ญัญาดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการด ารงอตัราสว่นทางการเงินตามท่ีก าหนดไวส้ญัญา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินกูยื้มระยะยาวตามสญัญาเงินกูแ้ละวงเงินอ่ืนท่ียงัมิไดเ้บิก

ใชเ้ป็นจ านวน 3,118 ลา้นบาท (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 3,000 ลา้นบาท) (2563: 3,806 ลา้นบาท 

(เฉพาะการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค: 3,000 ลา้นบาท)) 
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23. สัญญาเช่า  

23.1  กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่า  

 กลุม่กิจการท าสญัญาเชา่สินทรพัย ์ซึ่งไดแ้ก่ ท่ีดนิ อาคาร ยานพาหนะและอ่ืน ๆ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุม่กิจการ  โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 19 ปี 

23.1.1 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรพัยส์ิทธิการใชส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและสว่น

ปรบัปรุงท่ีดิน 

อาคารและ      

สิ่งปลกูสรา้ง 

 

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

เครื่องตกแตง่

เครื่องมือ 

เครื่องใช ้ ยานพาหนะ 

สินทรพัยไ์มม่ี

ตวัตน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 58 100 7 7 1,177 148 1,497 

เพ่ิมขึน้ 75 59 48 3 693 13 891 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - (1) - - - - (1) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (32) (55) (9) (3) (498) (150) (747) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 101 103 46 7 1,372 11 1,640 

เพ่ิมขึน้ 89 63 - - 838 - 990 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (2) (2) - - (2) - (6) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (53) (73) (24) (3) (567) (2) (722) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 135 91 22 4 1,641 9 1,902 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- 

ท่ีดินและสว่น

ปรบัปรุงท่ีดิน 

อาคารและ      

สิ่งปลกูสรา้ง 

 

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

เครื่องตกแตง่

เครื่องมือ 

เครื่องใช ้ ยานพาหนะ 

สินทรพัยไ์มม่ี

ตวัตน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 58 89 7 7 1,174 148 1,483 

เพ่ิมขึน้ 75 49 48 3 693 13 881 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - (1) - - - - (1) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (32) (53) (9) (3) (497) (150) (744) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 101 84 46 7 1370 11 1,619 

เพ่ิมขึน้ 58 63 - - 835 - 956 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (1) (2) - - (2) - (5) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (52) (69) (24) (3) (566) (2) (716) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 106 76 22 4 1,637 9 1,854 
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23.1.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 2,226 1,969 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ่าย (110) (136) 

รวม 2,116 1,833 

หกั: สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (852) (718) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,264 1,115 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 2,170 1,944 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ่าย (104) (133) 

รวม 2,066 1,811 

หกั: สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (841) (713) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,225 1,098 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหนีส้ินตามสัญญาเช่าส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,833 1,670 1,811 1,656 

เพิ่มขึน้ 990 891 956 881 

ดอกเบีย้ที่รบัรู ้ 70 88 69 87 

จ่ายคา่เชา่ (777) (816) (770) (813) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 2,116 1,833 2,066 1,811 

การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหต ุ39.1 

ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง  
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23.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 722 748 716 744 

ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 70 88 69 87 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 41 60 40 59 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัย์

อา้งองิมีมลูคา่ต ่า 

 

2 

 

5 

 

2 

 

5 

คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการจ่ายช าระคา่เช่าผนัแปร

ที่ไมอ่ิงดชันีหรอือตัรา 

 

32 

 

31 

 

31 

 

30 

23.1.4 อื่น ๆ 

กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 852 

ลา้นบาท (2563: 765 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 843 ลา้นบาท 2563: 760 ลา้นบาท) ซึ่ง

รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า และคา่เชา่ผนัแปร

ท่ีไมข่ึน้อยูก่บัดชันีหรืออตัรา  

23.2 กลุ่มกิจการในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มกิจการเขา้ท าสญัญาเช่าเงินทุนส าหรบัระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยบ์นหลงัคา  โดยมีอายสุญัญา

ระหวา่ง 15 - 25 ปี  

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดการจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ของลกูหนี ้

ภายใตส้ญัญาเช่าเงินทนุก่อนคิดลด     

ภายใน 1 ปี  100 66 2 2 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 382 254 7 7 

มากกวา่ 5 ปี 1,049 730 32 33 

รวม  1,531 1,050 41 42 

หกั: ดอกเบีย้คา้งรบัรอตดับญัชี (509) (426) (18) (19) 

เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเชา่เงินทนุ 1,022 624 23 23 

หกั: คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่

จะเกิดขึน้ (24) (16) - - 

สทุธิ 998 608 23 23 
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24. เงนิรายได้แผ่นดนิค้างน าส่งคลัง 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินรายไดแ้ผ่นดินคา้งน าส่งคลังส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 15,855 9,582 

ปรบัปรุงเงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงั ปี 2562 - (4,088) 

ปรบัปรุงเงินรายไดแ้ผ่นดนิน าสง่คลงั ปี 2563 (4,043) - 

ตัง้ส  ารองเงินรายไดแ้ผน่ดนิ 7,854 11,343 

น าสง่รายไดแ้ผ่นดนิระหวา่งปี (7,503) (982) 

ยอดคงเหลือปลายปี 12,163 15,855 

กระทรวงการคลังก าหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือน าส่งคลังเป็นรายไดแ้ผ่นดิน         

ในอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิก่อนหกัคา่ใชจ้่ายส ารองโบนสั หรือตามจ านวนเงินน าส่งท่ีก าหนดไวใ้น

พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ ส านักนายกรฐัมนตรี ทัง้นีเ้ป็นไป

ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

ในระหว่างปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งส ารองเงินรายได้แผ่นดินตามจ านวนเงินน าส่งท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าส่งเงินรายได้

แผ่นดินปี 2563 จ านวน 7,300 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าส่งรายได้

แผ่นดินดงักล่าวแลว้ทัง้จ  านวน ดงันัน้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงปรบัลดประมาณการเงินรายไดแ้ผ่นดินท่ี

เคยประมาณการไวจ้  านวน 4,043 ลา้นบาท  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าส่งเงินรายได้

แผ่นดินครึ่งปี 2564 จ านวน 203 ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าส่งรายได้

แผน่ดนิครึง่ปีแลว้ทัง้จ  านวน 
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25. เจ้าหนีเ้งนิรับฝาก 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้ารอจา่ยคืน 133 158 

เจา้หนีเ้งินรบัฝากอ่ืน ๆ 214 272 

รวมเจา้หนีเ้งินรบัฝาก 347 430 

26. หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินประกนัและเงินมดัจ า 442 283 435 283 

ภาษีขายท่ียงัไมถ่ึงก าหนด 2,809 2,700 2,809 2,697 

บญัชีรอโอน 143 118 143 118 

รวมหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 3,394 3,101 3,387 3,098 

27. ประมาณการหนีสิ้นคดคีวาม 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 370 268 

เพิ่มขึน้ 86 104 

ลดลง (27) (2) 

ยอดคงเหลือปลายปี 429 370 

ประมาณการหนีส้ินคดีความ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีท่ีถูกฟ้อง

เรียกรอ้งค่าเสียหาย และไดป้ระเมินสถานะของคดีดงักล่าวแลว้คาดว่าอาจมีภาระหนี้สินรวมจ านวน 77 

คดี (2563: 74 คดี) ประกอบดว้ยคดีท่ีคาดว่าอาจมีผลเสียหายท่ีตอ้งช าระตามทุนทรพัยจ์  านวน 33 คดี 

และคดีท่ีคาดวา่มีผลเสียหายท่ีจะตอ้งช าระต ่ากวา่ทนุทรพัยจ์  านวน 44 คดี 
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28. ภาระผูกพันในการก่อสร้าง   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการก่อสรา้งจ านวน 5,999 ลา้นบาท (2563: 7,290 

ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 6,000 ลา้นบาท 2563: 7,290 ลา้นบาท) เกิดจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคไดร้บัช าระเงินค่าจา้งก่อสรา้งขยายเขตจ าหน่ายให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใชไ้ฟฟ้าเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดหรือสมทบบางสว่น โดยทรพัยส์ินเป็นของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

29. รายได้รอการรับรู้ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินชว่ยเหลือเพ่ือการก่อสรา้ง 54,753 52,982 

รายไดจ้ากการรบัโอนสินทรพัยร์อรบัรู ้ 1,270 1,253 

รายไดค้า่เชา่รอการรบัรู ้ 322 337 

รายไดง้านบรกิารรอรบัรู ้ 128 134 

รายไดค้า่จดัการพลงังานรอรบัรู ้ 4 4 

รายไดจ้ากการรบับรจิาครอรบัรู ้ 182 162 

รวมรายไดร้อการรบัรู ้ 56,659 54,872 

30. เงนิประกันการใช้ไฟฟ้า 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  

   (หมายเหต ุ10) 23,548 

 

23,160 

เงินฝากออมทรพัยร์อโอน 37 130 

รวมเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 23,585 23,290 
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การเปล่ียนแปลงของเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้ปี 23,290 

เพิ่มขึน้ของเงินประกนัการใชไ้ฟของผูใ้ชไ้ฟ 2,550 

ลดลงจากการขอคืนเงินประกนัการใชไ้ฟ (230) 

ลดลงจากการหกัเงินประกนักบัคา่ไฟฟ้าคา้งช าระ (714) 

ลดลงจากการยกเลิกใชไ้ฟฟ้าหรือเปล่ียนหลกัประกนัจากเงินสดเป็น 

   หนงัสือค า้ประกนัธนาคาร 

 

(1,282) 

โอนเงินประกนัเป็นรายได ้ (29) 

ยอดคงเหลือปลายปี 23,585 

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า เป็นเงินท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าน ามาวางแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการ

ใชไ้ฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าฝากธนาคาร ช่ือบญัชี “กองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า” ส าหรบัเป็น

เงินส ารองกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ส่วนดอกเบีย้ท่ีได้รบัน าฝากธนาคารช่ือบัญชี  

“ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใชไ้ฟฟ้า” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน าดอกผลจากกองทุนฯ จ่ายคืน

ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีน าเงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด รวมทัง้ใชใ้นกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชนแ์ละ/หรือเกิด

ประโยชนแ์ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าโดยรวม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดว้างระเบียบว่าดว้ยการบริหารกองทุนเงินประกันการใชไ้ฟฟ้า พ.ศ. 2557 โดย

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมีหนา้ท่ีก ากับ ดแูล และควบคมุการด าเนินงานเก่ียวกับกองทุน

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า และดอกผลจากกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า ทกุเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

โอนเงินเขา้บญัชี “กองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า” ตามจ านวนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ กรณีท่ี   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินสามารถน าเงิน

ประกันฯ ไปใช้หมุนเวียนได ้โดยน าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาอนุมัติ และจะ     

ทยอยคืนไม่นอ้ยกว่าเดือนละ 100 ลา้นบาท จนกว่าจะเต็มวงเงินฝากเขา้บญัชี “กองทุนเงินประกนัการใช้

ไฟฟ้า” รวมทัง้จ่ายผลตอบแทนตามอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยข์องธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     

ท่ีคดิใหห้น่วยงานรฐัวิสาหกิจ โดยน าฝากเขา้บญัชี “ดอกผลจากกองทนุเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า” กรณีท่ีการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนเงินหมุนเวียนหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินสามารถชะลอการคืนเงิน         

ดงักลา่วได ้โดยใหน้ าเสนอผูว้า่การฯเป็นผูอ้นมุตั ิและรายงานใหค้ณะกรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทราบ 
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31. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน  

 ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานหลงัออก

จากงาน 15,884 17,402 15,882 17,400 

ส ารองผลประโยชนพ์ิเศษแก่พนกังานหลงัออกจากงาน 219 276 219 276 

ส ารองผลประโยชนร์างวลัอายงุานยาวนาน 151 201 151 201 

รวม 16,254 17,879 16,252 17,877 
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จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันี ้

    (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น รวม 

       

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานตน้ปี 17,678 201 17,879 18,095 231 18,326 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:       

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  1,161 20 1,181 1,162 20 1,182 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 292 4 296 289 3 292 

ตน้ทนุบรกิารในอดีตและผลก าไรหรอืขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 

     จากการจา่ยช าระผลประโยชน ์ 196 (1) 

 

195 (31) 

 

(1) (32) 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:       

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (1,603) (31) (1,634) - - - 

        สว่นท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ - - - (1) - (1) 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหวา่งปี (1,621) (42) (1,663) (1,836) (52) (1,888) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 16,103 151 16,254 17,678 201 17,879 
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น รวม 

ผลประโยชน์

หลงัออก            

จากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น รวม 

       

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานตน้ปี 17,676 201 17,877 18,093 231 18,324 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:       

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  1,161 20 1,181 1,161 20 1,181 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 292 4 296 289 3 292 

ตน้ทนุบรกิารในอดีตและผลก าไรหรอืขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 

     จากการจา่ยช าระผลประโยชน ์ 196 (1) 

 

195 (31) 

 

(1) (32) 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:       

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (1,603) (31) (1,634) - - - 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหวา่งปี (1,621) (42) (1,663) (1,836) (52) (1,888) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 16,101 151 16,252 17,676 201 17,877 
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ในระหว่างปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมติอนมุตัิใหป้รบัหลกัเกณฑว์นัลาหยุดพกัผ่อนสะสมประจ าปี

ส าหรบัพนกังานท่ีเกษียณอายจุาก 30 วนั เป็น 35 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

ส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนีส้ินส ารอง

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ 220 ลา้นบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบนัทึกผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงดงักลา่วโดยรบัรูต้น้ทนุบริการในอดีตเป็นคา่ใชจ้า่ยทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัยส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจาก

งานส าหรบัพนักงานของกลุ่มกิจการท่ีรบัรูใ้นส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปี 2564 เท่ากับ 1,634 

ลา้นบาท (2563: 1 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค: 1,634 ลา้นบาท 2563: ไมมี่)  

กลุ่มกิจการคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวน

ประมาณ 1,512 ลา้นบาท (2563: 1,514 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 1,512 ลา้นบาท 2563: 

1,514 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน

ของกลุม่กิจการประมาณ 20.5 ปี (2563: 21.5 ปี) (เฉพาะการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค: 20.5 ปี 2563: 21.5 ปี) 

สมมตฐิานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 2.15 - 2.54 1.87 - 2.15 2.54 1.87 

อตัราเงินเฟ้อ 2.00 2.00 - 2.50 2.00 2.50 

อตัราการขึน้เงินเดือน  7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 0.00 - 8.00 0.00 - 8.00 0.20 - 8.00 0.20 - 8.00 

อตัรามรณะ ตารางมรณะ

ไทย พ.ศ. 2560 

โดยมีการ

ปรบัปรุงอตัรา

การเสียชีวิต

รอ้ยละ 3 

ตารางมรณะ

ไทย พ.ศ. 2560 

โดยมีการ

ปรบัปรุงอตัรา

การเสียชีวิต   

รอ้ยละ 3 

ตารางมรณะ

ไทย พ.ศ. 2560 

โดยมีการ

ปรบัปรุงอตัรา

การเสียชีวิต

รอ้ยละ 3 

ตารางมรณะ

ไทย พ.ศ. 2560 

โดยมีการ

ปรบัปรุงอตัรา

การเสียชีวิต  

รอ้ยละ 3 

 

  



 

  245  

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมตฐิานท่ีส าคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

   (หนว่ย: ลา้นบาท) 

  2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 รอ้ยละ เพิ่มขึน้ ลดลง เพิ่มขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด 1 (1,668) 2,025 (1,668) 2,025 

อตัราเงินเฟอ้  1 60 (51) 60 (51) 

อตัราการขึน้เงินเดือน  1 2,355 (1,967) 2,355 (1,966) 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 20* (132) 139 (132) 138 

อตัรามรณะ 1 80 (92) 80 (192) 

   (หนว่ย: ลา้นบาท) 

  2563 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 รอ้ยละ เพิ่มขึน้ ลดลง เพิ่มขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด 1 (1,916) 2,343 (1,915) 2,342 

อตัราเงินเฟอ้  1 67 (57) 67 (57) 

อตัราการขึน้เงินเดือน  1 2,495 (2,805) 2,495 (2,804) 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 20* (141) 147 (141) 147 

อตัรามรณะ 1 84 (97) 84 (97) 

*  รอ้ยละของสมมตฐิาน      

32. รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า   

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

รายไดจ้ากการจ าหนา่ยไฟฟ้า 483,747 460,077 483,747 460,077 

รายไดค้า่บริการก่อสรา้ง 3,840 3,446 3,840 3,446 

รายไดค้า่บริการ 10,081 9,773 9,660 9,645 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ 497,668 473,296 497,247 473,168 
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 3,263 3,146 2,836 3,013 

รบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหนึ่ง 494,405 470,150 494,411 470,155 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ 497,668 473,296 497,247 473,168 

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้กับข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานท่ี

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 35 แสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 497,668 473,296 497,247 473,168 

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน 398 148 - - 

 498,066 473,444 497,247 473,168 

รายการปรบัปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (398) (148) - - 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 497,668 473,296 497,247 473,168 

การช่วยเหลือและสนับสนุนตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบและอนมุตัิตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู ้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใชเ้งินกู้  ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17/2564 

และครัง้ท่ี 18/2564 เพ่ือพิจารณามาตรการบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานจากการ

แพร่ระบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัสโคโรน า 2019 ระลอกใหม่  (ด้านไฟฟ้ าและด้านประปา) ของ

กระทรวงมหาดไทย โดยเงินสนบัสนุนจากแหล่งเงินตามพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพ่ือแกปั้ญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร้บักรอบวงเงิน 3,390 ลา้นบาท 

โดยไดร้บัเงินจ านวนดงักลา่วแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใชจ้า่ยเงินกู ้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใชเ้งินกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดฯ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 
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29/2564 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร้บักรอบวงเงิน 6,154 ลา้นบาท โดยไดร้บัเงินจ านวนดงักล่าว แลว้

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุตัิตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใชจ้่ายเงินกู ้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใชเ้งินกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดฯ เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2564 

ในคราวประชุมครัง้ท่ี 13/2564 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดร้บักรอบวงเงิน 10,293 ลา้นบาท โดยไดร้บั

เงินจ านวนดงักลา่ว แลว้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 

33.  เงนิชดเชยรายได้ 

การน าส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) และมาตรา 97 วรรคสอง ส าหรบัชดเชย

รายไดร้ะหว่างการไฟฟ้า ซึ่งประกอบดว้ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือใหมี้การใหบ้ริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และส่งเสริมนโยบายในการกระจาย

ความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยใหก้ารไฟฟ้านครหลวงน าส่งเงินเขา้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) 

และ มาตรา 97 วรรคสองเป็นรายเดือน โดยค านวณจากจ านวนเงินรวมทัง้ปี 11,508 ลา้นบาท หรือเป็น

จ านวนเงินเท่ากับ 959 ลา้นบาทต่อเดือนตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานท่ี 4/2564 สั่ง ณ 

วนัท่ี 22 มกราคม 2564 (2563: โดยค านวณจากจ านวนเงินรวมทัง้ปี 14,784 ลา้นบาท หรือเป็นจ านวนเงิน

เท่ากับ 1,232 ลา้นบาทต่อเดือน ตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่ 22/2563 สั่ง ณ 

วันท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563) และใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 

97(1) และมาตรา 97 วรรคสอง ไดเ้ท่ากบัจ านวนเงินท่ีการไฟฟ้านครหลวงไดน้  าส่งเขา้กองทนุพฒันาไฟฟ้า

ในแต่ละเดือน ส าหรับปี 2564 ยอดท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเรื่อง

ดงักลา่วมีจ านวน 11,508 ลา้นบาท (2563: 14,784 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติรบัทราบผลการค านวณ

ฐานะการเงิน (คา่จรงิเบือ้งตน้) ปี 2563 โดยในการค านวณภาระผกูพนัในการรบัคืนสว่นตา่ง ไดก้ าหนดให้

น าเงินคืนรายไดค้า้งรบัปี 2562 จ  านวน 590 ลา้นบาทมาสุทธิกับผลการค านวณฐานะการเงิน ดงันั ้น

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงึบนัทกึลดรายไดเ้งินชดเชยดว้ยจ านวนเงินดงักลา่ว 

34. ต้นทุนทางการเงนิ   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของเงินกูยื้ม 2,997 2,655 2,993 2,653 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 70 88 69 87 

รวม 3,067 2,743 3,062 2,740 
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35. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน  

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีผูมี้อ านาจ

ตดัสินใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตัดสินใจในการจดัสรร

ทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการบริหารงาน  กลุ่มกิจการ จัดโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามภูมิภาคกลุ่ม

กิจการ มีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 5 สว่นงาน ดงันี ้ 

• ภาคเหนือ 

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• ภาคกลาง 

• ภาคใต ้

• ส านกังานใหญ่ 

กลุ่มกิจการ ไดร้วมส่วนงานด าเนินงานซึ่งสว่นงานด าเนินงานดงักลา่วมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง

กนัและมีความคลา้ยคลงึกนัในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสงูสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวตัถปุระสงค ์   

ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ

สินทรพัยร์วมและหนีส้ินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกับท่ีใชใ้นการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการ

ด าเนินงานและสินทรพัยร์วมในงบการเงิน 

การบันทึกบญัชีส าหรบัรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบญัชี

ส าหรบัรายการธุรกิจกบับคุคลภายนอก 

ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรขาดทุน และสินทรัพย์รวมหนีส้ินรวมของส่วนงานของกลุ่มกิจการ  

มีดงัตอ่ไปนี ้
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 สินทรพัยร์วมและหนีส้ินรวมจ าแนกตามสว่นงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้

 

  

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ ส านกังานใหญ่ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย ์               

       ลกูหนีก้ารคา้ 6,157 6,136 6,734 6,803 21,269 20,527 7,669 7,367 4,669 3,523 (57) (21) 46,441 44,335 

       สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 686 501 545 493 864 692 677 662 57,211 55,253 - (94) 59,983 57,507 

       ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 67,854 64,511 71,171 64,430 101,081 95,707 70,797 66,900 5,379 4,745 (14) - 316,268 296,293 

       สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 9,371 8,257 12,910 13,510 15,522 13,840 11,145 10,904 17,993 14,172 (3,053) (2,222) 63,888 58,461 

รวมสินทรัพย ์ 84,068 79,405 91,360 85,236 138,736 130,766 90,288 85,833 85,252 77,693 (3,124) (2,337) 486,580 456,596 

หนีสิ้นและส่วนของทุน               

       หนีส้ินหมนุเวียน 65,699 59,932 77,293 69,739 (284,210) (263,921) 32,849 27,813 174,772 175,057 (57) (115) 66,346 68,505 

       เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - - - - - 128,252 107,782 - - 128,252 107,782 

       หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 18,534 18,733 25,017 25,340 38,219 37,824 19,682 20,206 4,874 4,431 (2) - 106,324 106,534 

       รวมหนีส้ิน 84,233 78,665 102,310 95,079 (245,991) (226,097) 52,531 48,019 307,898 287,270 (59) (115) 300,922 282,821 

       สว่นของทนุ (165) 740 (10,950) (9,843) 384,727 356,863 37,757 37,814 (222,646) (209,577) (3,065) (2,222) 185,658 173,775 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 84,068 79,405 91,360 85,236 138,736 130,766 90,288 85,833 85,252 77,693 (3,124) (2,337) 486,580 456,596 
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ผลการด าเนินงานจ าแนกตามสว่นงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้
       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ ส านกังานใหญ่ ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ               

       รายไดจ้ากการขายและบริการ 75,663 71,752 86,253 79,402 254,151 242,506 80,699 79,130 1,300 654 (398) (148) 497,668 473,296 

       เงินชดเชยรายได ้ 1,628 2,337 1,876 2,618 5,670 7,876 1,744 2,543 -                 

-    

- - 10,918 15,374 

       รายไดอ่ื้น 85 107 113 123 260 341 166 162 282 175 (50) (50) 856 858 

       รวมรายได้ 77,376 74,196 88,242 82,143 260,081 250,723 82,609 81,835 1,582 829 (448) (198) 509,442 489,528 

       ค่าซือ้ไฟฟา้ 66,471 64,717 75,951 72,042 216,000 208,167 69,861 69,981 -  -                       - - 428,283 414,907 

       ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบับคุลากร 3,845 4,041 4,545 4,662 4,707 4,783 3,602 3,699 3,514 3,560 (6) (4) 20,207 20,741 

       ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์อง  

            พนกังาน 325 281 383 326 402 346 308 266 255 222 - - 1,673 1,441 

       ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 5 6 6 6 5 6 6 96 95 - - 120 117 

       ค่าปอ้งกนั ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา   

            และก่อสรา้ง 1,164 936 1,304 1,110 1,890 1,784 1,553 1,289 1,991 1,138 (173) (1) 7,729 6,256 

       ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,079 4,866 5,398 5,083 7,318 6,969 5,483 5,297 1,595 1,453 - - 24,873 23,668 

       ค่าใชจ้่ายอ่ืนในการด าเนินงาน 1,628 1,609 2,044 2,041 2,097 1,958 1,812 1,854 1,744 1,928 (203) (143) 9,122 9,247 

       ค่าใชจ้่ายอ่ืน 71 135 70 141 242 120 342 254 114 579 - - 839 1,229 

       รวมค่าใช้จ่าย 78,589 76,590 89,701 85,411 232,662 224,132 82,967 82,646 9,309 8,975 (382) (148) 492,846 477,606 

               

       สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน 

           บริษัทรว่ม - - - - - - - - - - 66 78 66 78 

       รายไดท้างการเงิน 17 12 14 9 50 66 25 14 368 619 - - 474 720 

       ตน้ทนุทางการเงิน (14) (18) (11) (14) (17) (21) (16) (22) (3,009) (2,668) - - (3,067) (2,743) 

       ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ (1,210) (2,400) (1,456) (3,273) 27,452 26,636 (349) (819) (10,368) (10,195) - 28 14,069 9,977 

       รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ - - - - - -    - - (10) 8 - - (10) 8 

       ก าไร (ขาดทนุ) ส  าหรบัปี (1,210) (2,400) (1,456) (3,273) 27,452 26,636 (349) (819) (10,378) (10,187) - 28 14,059 9,985 

       ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - -    - - 1,635  1 - - 1,635 1 

       ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (1,210) (2,400) (1,456) (3,273) 27,452 26,636 (349) (819) (8,743) (10,186) - 28 15,694 9,986 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ารอ้ยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ 

36. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มกิจการและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยพนกังานท่ีเป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุไดใ้นอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของเงินเดือน 

และกลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบในอตัรารอ้ยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิก กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดย 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงาน

ตามระเบียบว่าดว้ยกองทนุของกลุม่กิจการ ในระหว่างปี 2564 กลุ่มกิจการรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่าย

จ านวน 1,287 ลา้นบาท (2563: 1,316 ลา้นบาท) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 1,285 ลา้นบาท 2563: 1,314 

ลา้นบาท) 

37. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวกับรายจ่ายซือ้

พสัดแุละอปุกรณง์านก่อสรา้งเป็นจ านวนเงิน 1,782 ลา้นบาท (2563: 3,050 ลา้นบาท)  

37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าเช่าท่ีดิน สิ่ งปลูกสร้างและยานพาหนะท่ีต้องจ่ าย               

ในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าท่ีบอกเลิกไมไ่ดซ้ึ่งยงัไมเ่ริ่มมีผล ดงันี ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จา่ยช าระ     

ภายใน 1 ปี 39 43 39 42 

เกินกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 30 58 30 59 
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37.3  ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีปรึกษาเพ่ือสอบทานวิเคราะหด์า้นบญัชี เพ่ือ

ศึกษาความเหมาะสมการเขา้ซือ้กิจการท่ีตอ้งช าระตามสญัญาคงเหลือ 2.5 ลา้นบาท (2563: 4.3 ลา้นบาท) และ

ภาระผูกพันตามสัญญาท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ควบคุมงาน และบริหารสัญญางานก่อสร้าง 

สายส่งระบบ 115 เควี เช่ือมโยงสถานีไฟฟ้า BPAM กับ สถานีไฟฟ้า GSPP 1 ท่ีตอ้งช าระตามสญัญาคงเหลือ 0.4 

ลา้นบาท (2563: ไมมี่) 

37.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวทีส่ าคัญ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาด

เล็กมาก จ านวน 946 สญัญา (2563: 942 สญัญา)  ทัง้นีก้ารปฏิบตัิตามสญัญาเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ท่ีระบุในสญัญาดงักล่าว การรบัซือ้ไฟฟ้าประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้า

โดยอตัโนมตัิ ส่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้าและหกัค่าด าเนินการรอ้ยละ 2 (ถา้มี) โดยราคารบัซือ้จะแตกต่างกันไป

ตามปริมาณขายตามสญัญาและประเภทของเชือ้เพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท าสญัญากับการไฟฟ้า

สว่นภมูิภาค 

37.5 ภาระผูกพันเงนิน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 ตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97(4) และ 97(5) (พ.ร.บ.) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคตอ้งน าเงินส่งเขา้กองทนุพฒันาไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนใหมี้ความรู ้ความ

ตระหนกั และมีส่วนร่วมทางดา้นไฟฟ้า โดยจ านวนเงินท่ีน าส่งมีพืน้ฐานการค านวณจากหน่วยจ าหน่ายของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือนและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีระบุใน พ.ร.บ. ดงักล่าว 

ทัง้นีใ้นระหว่างปีปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดบ้นัทึกรายจ่ายดงักล่าวในก าไรหรือขาดทนุเป็นจ านวนเงิน 955 

ลา้นบาท (2563: 700 ลา้นบาท) 

37.6   คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีท่ีถูกฟ้องรอ้งจ านวน 325 คดี โดยมีทุนทรพัยต์ามค าฟ้อง

รวมจ านวน 13,165 ลา้นบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าอาจมี

ผลเสียหายท่ีตอ้งช าระเต็มจ านวน 33 คดี นอกนัน้คาดวา่ผลของคดีดงักลา่วจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัท่ี

ตอ้งช าระจ านวน 248 คดี และมีคดีท่ีอาจมีผลเสียหายท่ีจะตอ้งช าระต ่ากว่าทนุทรพัยจ์  านวน 44 คดี 
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 สรุปคดีฟ้องร้องท่ีคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคัญและอาจมีผลเสียหายท่ีจะต้องช าระต ่ากว่า                     

ทนุทรพัยไ์ดด้งันี ้

1. คดีท่ีผูเ้สียหายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครือ้ถอนทรพัยส์ินหรือด าเนินการก่อสรา้งต่อให้แลว้เสร็จจ านวน               

52 คดี จ านวนเงินเรียกรอ้ง 26 ลา้นบาท 

2. คดีท่ีผูเ้สียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่ียวกับการจา้งแรงงานและสิทธิประโยชนข์อง

พนกังานจ านวน 52 คดี จ านวนเงินเรียกรอ้ง 608 ลา้นบาท  

3. คดีท่ีผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผู้อ่ืนหรือโจทกไ์ดร้บัความเสียหายจาก

ทรพัยส์ินของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จ านวน 73 คดี จ านวนเงินเรียกรอ้ง 279 ลา้นบาท 

4. คดีท่ีผูเ้สียหายเรียกคา่เสียหายจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค กรณีผิดสญัญาซือ้ขายและคดีละเมิดจ านวน 115 

คดี จ านวนเงินเรียกรอ้ง 11,824 ลา้นบาท 

38. ล าดับช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการ มีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  โดย

แยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรม ดงันี ้ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน     

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัท            

   จดทะเบียน 2 - - 2 

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัท                      

   ท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน - - 255 255 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  - - 620 620 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูยื้มระยะยาว - 129,546 214 129,760 
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน     

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัท 

   จดทะเบียน 2 - - 2 

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัท 

   ท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน - - 241 241 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  - - 597 597 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูยื้มระยะยาว - 111,868 247 112,115 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน     

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัท 

   จดทะเบียน 2 - - 2 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

    อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  - - 571 571 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

   เงินกูยื้มระยะยาว - 129,546 214 129,760 
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน     

เงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัท 

   จดทะเบียน 2 - - 2 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  - - 597 597 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูยื้มระยะยาว - 111,868 247 112,115 

ในระหว่างปีปัจจบุนั กลุ่มกิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายตุิธรรมของ

เครื่องมือทางการเงิน และไมมี่การโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

39. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

39.1 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ  

 เครื่องมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มกิจการ ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้

และลกูหนีอ่ื้น เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เงิน

ฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  เงินกูยื้มระยะ

ยาว หนีส้ินตามสัญญาเช่า และเจา้หนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน กลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เครื่องมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกัน เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน เงินฝากกับ

ธนาคารและสถาบันการเงิน และสินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน  ๆ โดย

จ านวนเงินสงูสดุท่ีกลุม่กิจการอาจตอ้งสญูเสียจากการใหส้ินเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน  
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ลูกหนีก้ารค้า  

กลุ่มกิจการบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคมุการใหส้ินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไมค่าด

ว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ นอกจากนี ้กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี ้

การคา้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ลูกหนีค้่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยส่วนใหญ่ คือ นิติบุคคล และบุคคล

ธรรมดา อาจเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหนีไ้ม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอาจมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ อย่างไรก็ตาม ความ

เสียหายเน่ืองจากการไมป่ฏิบตัติามสญัญาของลกูหนีด้งักล่าวท่ีผา่นมาไมมี่สาระส าคญั 

กลุ่มกิจการพิจารณาการดอ้ยคา่ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส  ารองของผลขาดทนุดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค  านวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลูกคา้ท่ีมี

รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลกูคา้ตามประเภทของรายได ้และประเภทของ

ลกูคา้ การค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ค  านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วง

น า้หนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วันท่ี

รายงานเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอดีต สภาพการณปั์จจบุนัและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุม่บรษิัทบริหารความเส่ียงดา้นเครดติท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบาย

ของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สญัญาท่ีไดร้บัการอนุมตัิแลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดใหก้ับ

คูส่ญัญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถกูสอบทาน และอาจมีการปรบัปรุงในระหว่างปีขึน้อยู่กับกลุ่มกิจการ 

การก าหนดวงเงินดงักลา่วเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจกุตวัและบรรเทาผลขาดทนุทางการเงินท่ีอาจ

เกิดขึน้จากผิดนดัช าระของคูส่ญัญา 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุม่กิจการมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบีย้  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

กลุม่กิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการกูยื้มเป็นเงินตราตา่งประเทศ ความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อใหเ้กิด

ผลกระทบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในงวดปัจจุบนัและในปีตอ่ ๆ ไป ซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนไม่มีสาระส าคัญต่อสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศของกลุม่กิจการ เน่ืองจากธุรกรรมสว่นใหญ่ของกลุม่กิจการท าเป็นสกลุเงินบาท 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีส  าคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีอ่ื้น เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ เงินฝาก

ธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน และลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น เงินกูยื้มระยะยาว หนีส้ิน

ตามสญัญาเช่า และเจา้หนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจัดตาม

ประเภทอัตราดอกเบีย้ และส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถึ งก่อน) 

ไดด้งันี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัรา
ดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

   

 

 
ภายใน 

1 ปี 

 
 

1-5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้รงิ 

  (% ตอ่ปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  986 - - 11,166 88 12,240 0.050 - 0.450 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 39 - - - 46,402 46,441 0.590 - 19.664 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 49 - - - - 49 2.830 - 3.750 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีวตัถปุระสงค์

เฉพาะ 

28,265 - - 12,587 - 40,852 0.555 - 0.800 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 50 - - - - 50 0.250 

ลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 223 774 - 3 1,000 0.590 - 19.664 

 29,389 223 774 23,753 46,493 100,632  

หนีส้ินทางการเงิน        

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6 - - - 48,561 48,567 2.667 - 6.726 

เงินกูย้ืมระยะยาว 5,536 46,817 74,727 1,031 141 128,252 1.330 - 4.900 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 852 1,227 37 - - 2,116 1.433 - 6.850 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 14 - - 3 17 2.667 - 6.726 

 6,394 48,058 74,764 1,031 48,705 178,952  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัรา
ดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

   

 

 

ภายใน  

1 ปี 

 

 

1 - 5 ปี 

 

 

เกิน 5 ปี 

 

ไมมี่อตัรา

ดอกเบีย้ 

 

 

รวม 

อตัราดอกเบีย้

ที่แทจ้รงิ 

  (% ตอ่ปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  1,130 - - 12,338 41 13,509 0.050 - 1.100 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 19 - - - 44,316 44,335 0.590 - 19.664 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีวตัถปุระสงค์

เฉพาะ 

28,183 - - 9,120 - 37,302 0.650 - 1.550 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 50 - - - - 50 0.250 

ลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 129 492 - 19 640 0.590 - 19.664 

 29,382 129 492 21,458 44,376 95,837  

หนีส้ินทางการเงิน        

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6 - - - 47,253 47,259 2.667 - 6.726 

เงินกูย้ืมระยะยาว 8,226 26,453 72,617 343 143 107,782 0.722 - 6.530 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 718 1,075 40 - - 1,833 1.384 - 6.850 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 21 - - 18 39 2.667 - 6.726 

 8,950 27,549 72,657 343 47,414 156,913  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัรา
ดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

   

 

 
ภายใน 

1 ปี 

 

 

1 - 5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้รงิ 

  (% ตอ่ปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  - - - 10,774 84 10,858 0.050 - 0.250 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 7 - - - 45,980 45,987 2.361 - 6.790 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีวตัถปุระสงค์

เฉพาะ 28,265 - - 12,587 - 40,852 0.555 - 0.800 

ลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 17 19 - 3 39 2.361 - 6.790 

 28,272 17 19 23,361 46,067 97,736  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัรา
ดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

   

 

 
ภายใน 

1 ปี 

 

 

1 - 5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้รงิ 

  (% ตอ่ปี) 

หนีส้ินทางการเงิน        

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6 - - - 48,157 48,163 2.667 - 6.726 

เงินกูย้ืมระยะยาว 5,536 46,817 74,727 - 141 127,221 1.330 - 4.900 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 841 1,188 37 - - 2,066 1.433 - 3.589 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 14 - - 3 17 2.667 - 6.726 

 6,383 48,019 74,764 - 48,301 177,467  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัรา
ดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

   

 

 

ภายใน  

1 ปี 

 

 

1 - 5 ปี 

 

 

เกิน 5 ปี 

 

ไมมี่อตัรา

ดอกเบีย้ 

 

 

รวม 

อตัราดอกเบีย้

ที่แทจ้รงิ 

  (% ตอ่ปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  - - - 12,148 38 12,186 0.050 - 0.300 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 7 - - - 44,225 44,232 2.361 - 6.790 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีวตัถปุระสงค์

เฉพาะ 28,183 - - 9,120 - 37,303 0.650 - 1.550 

ลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 23 20 - 19 62 2.361 - 6.790 

 28,190 23 20 21,268 44,282 93,783  

หนีส้ินทางการเงิน        

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6 - - - 47,142 47,148 2.667 - 6.726 

เงินกูย้ืมระยะยาว 8,226 26,453 72,617 - 143 107,439 0.722 - 6.530 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 714 1,057 40 - - 1,811 1.384 - 2.691 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น - 21 - - 18 39 2.667 - 6.726 

 8,946 27,531 72,657 - 47,303 156,437  

 

  



 

  260  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มกิจการมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยรกัษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดใหเ้พียงพอเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบ

ของความผนัผวนในกระแสเงินสด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีหนีส้ินประมาณรอ้ยละ 30.81 

ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนีส้ินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่

ในงบการเงิน (2563: รอ้ยละ 35.88) (เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: รอ้ยละ 30.78 2563: รอ้ยละ 35.92) 

กลุ่มกิจการไดป้ระเมินการกระจกุตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูยื้มเงินเพ่ือน าไปช าระหนีส้ินเดิมและ

ไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มกิจการมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ี

หลากหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไมค่ดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
 

ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

หนี้สนิทางการเงนิ      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  48,332 - - 48,332 

เจา้หนีเ้งินรบัฝาก  348 - - 348 

เงินกูย้ืมระยะยาว  5,638 47,402 75,288 128,328 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่  901 1,274 51 2,226 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น  - 18 - 18 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ  55,219 48,694 75,339 179,252 

 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

หนี้สนิทางการเงนิ      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  46,988 - - 46,988 

เจา้หนีเ้งินรบัฝาก  430 - - 430 

เงินกูย้ืมระยะยาว  8,244 26,660 72,964 107,868 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่  779 1,135 55 1,969 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น  - 40 - 40 

รวมหนีส้ินทางการเงนิ  56,441 27,835 73,019 157,295 
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
 

ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

หนี้สนิทางการเงนิ      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  47,929 - - 47,929 

เจา้หนีเ้งินรบัฝาก  348 - - 348 

เงินกูย้ืมระยะยาว  5,555 46,907 74,834 127,296 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่  888 1,231 51 2,170 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น  - 18 - 18 

รวมหนีส้ินทางการเงนิ  54,720 48,156 74,885 177,761 

 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

หนี้สนิทางการเงนิ      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  46,877 - - 46,877 

เจา้หนีเ้งินรบัฝาก  430 - - 430 

เงินกูย้ืมระยะยาว  8,244 26,533 72,747 107,524 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่  774 1,115 55 1,944 

เจา้หนีไ้มห่มนุเวียนอื่น  - 40 - 40 

รวมหนีส้ินทางการเงนิ  56,325 27,688 72,802 156,815 

39.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลคา่ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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มลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณของเครื่องมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

แสดงไดด้งันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มลูคา่ 

ตามบญัชี 

มลูคา่

ยตุิธรรม 

มลูคา่ 

ตามบญัชี 

มลูคา่

ยตุิธรรม 

หนี้สนิทางการเงนิ     

เงินกูย้ืมระยะยาว 127,221 129,760 104,439 112,115 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเครื่องมือทางการเงินเปรียบเทียบกับจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน แสดงไดด้งันี ้

กลุม่กิจการมีวิธีการและสมมตฐิานท่ีใชใ้นการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดงันี  ้

ก) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมลูค่ายตุิธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัโดยทั่วไป ในกรณีท่ีไมมี่ราคาตลาด 

ข) หุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงท่ี แสดงมลูคา่ยตุิธรรมโดยการค านวณมลูคา่ปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณในตลาดปัจจบุนั ส าหรบัเงินกูยื้มท่ี

มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) หุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะยาวท่ีจา่ยดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูคา่ยตุิธรรม
โดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

40. การบริหารจัดการทุน  

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มกิจการ คือ การจดัใหมี้ซึ่งโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสรา้งมูลค่ากิจการ  รวมถึงการปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการ

เงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูข้องบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว

ตลอดระยะเวลาท่ีรายงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ากับ  1.62:1 (2563: 1.63:1) และเฉพาะ   

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเทา่กบั 1.62:1 (2563: 1.63:1)   
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41. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 กลุม่กิจการ ไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่

ตามยอด 

ยกมาเดมิ 

ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่

ตามยอด 

ยกมาเดมิ 

งบแสดงฐานะการเงิน     

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีน - 1,561 - 1,561 

ลกูหนีก้ารคา้ - 36,990,141 - 36,950,588 

ลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น - 1,290,564 - 1,258,766 

รายไดค้า้งรบั - 3,178,959 - 3,145,266 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 44,335,018 - 44,231,977 - 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 83,722 79,384 65,908 65,915 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 50,000 - - - 

สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 242,811 241,250 1,561 - 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 178,610 228,610 99,911 99,911 

เจา้หนีก้ารคา้ - 39,168,401 - 39,168,401 

เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น - 4,682,054 - 4,596,565 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - 2,419,603 - 2,394,692 

ดอกเบีย้เงินกูค้า้งจา่ย - 807,468 - 807,468 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 47,259,133 - 47,147,545 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวสว่นท่ีถงึก าหนดช าระ 

   ภายในหนึง่ปี 8,242,447 8,244,438 8,242,447 8,244,438 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 3,100,838 403,024 3,097,874 400,943 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 99,539,287 99,537,296 99,196,390 99,194,399 

เงินประกนัการขายและบรกิาร 1,554,729 1,554,458 1,552,400 1,552,400 

ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 168,878,804 174,334,402 168,503,026 173,960,058 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของทนุ (1,981) (5,457,579) (1,981) (5,459,013) 

 

 

  



 

  264  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่

ตามยอด 

ยกมาเดมิ 

ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่

ตามยอด 

ยกมาเดมิ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 473,296,199 473,703,482 473,167,787 473,575,071 

รายไดอ้ื่น 857,910 1,170,959 857,046 1,160,473 

รายไดท้างการเงิน 720,332 - 710,711 - 

งบกระแสเงินสด     

ก าไรส าหรบัปี - 9,985,280 - 9,944,701 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 9,977,581 - 9,944,701 - 

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั 

(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 23,667,756 23,913,196 23,662,048 23,907,488 

ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 334,405 320,628 311,782 311,782 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์              

ตามสญัญาใหบ้รกิาร - 13,761 - - 

เงินโบนสัพนกังานและกรรมการ - 1,204,740 - 1,204,740 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยสนิทรพัย ์ -  534,852 - 534,852 

ขาดทนุจากการจ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย

สนิทรพัย ์

 

885,461 

 

- 

 

885,461 

 

- 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยพสัด ุ - 16,116 - 16,116 

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยพสัด ุ 16,116 - 16,116 - 

รายไดอ้ื่นท่ีไมเ่ก่ียวกบัการด าเนินงาน - (12,271) - (12,271) 

สว่นเพิ่ม (ลด) เงินกูต้ดัจ าหนา่ย (13,374) - (12,271) - 

รายไดจ้ากการรบัเศษวสัด ุ (430,843) (80,234) (430,843) (80,234) 

รายไดจ้ากภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - (7,699) - - 

ดอกเบีย้รบั - (717,519) - (710,711) 

รายไดท้างการเงิน (720,332) - (710,711) - 

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     

   ลกูหนีก้ารคา้ - (2,440,827) -  (2,430,374) 

   ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - (935,447) - (906,546) 

   รายไดค้า้งรบั - (235,039) - (201,931) 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (3,882,778) - (3,801,002) - 

 สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 4,772 50,159 21,545 62,673 

    ลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น 67,663 106,213 (15,649) 35,185 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่

ตามยอด 

ยกมาเดมิ 

ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่

ตามยอด 

ยกมาเดมิ 

งบกระแสเงินสด (ตอ่)     

หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     

 เจา้หนีก้ารคา้ - (5,214,164) - (5,214,164) 

 เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น - 815,724 - 776,898 

 คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - (314,158) - (335,527) 

 เงินสดจา่ยโบนสั - (1,608,952) - (1,606,182) 

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (4,935,482) - (4,993,423) - 

 รายไดร้อการรบัรู ้ 6,107,010 6,102,783 6,107,010 6,102,783 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 225,599 74,855 224,846 74,588 

    เงินประกนัการขายและบรกิาร 467,996 467,725 467,175 467,175 

 เงินกองทนุสงเคราะหผ์ูป้ฏิบตัิงาน - (1,604) - (1,604) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 30,967 32,571 30,967 32,571 

เงินสดรบัจากดอกเบีย้ 789,488 786,675 778,269 778,269 

เงินสดจา่ยในเงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงิน

หมนุเวยีน 

 

(1,884,606) 

 

- 

 

(2,000,000) 

 

- 

เงินสดรบัจากเงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงิน

หมนุเวยีน 

 

3,000,000 

 

1,115,394 

 

3,000,000 

 

1,000,000 

เงินสดจา่ยในงานระหวา่งก่อสรา้ง (45,256,188) (45,501,628) (44,828,845) (45,074,285) 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ (5,000,000) - (5,000,000) - 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (5,212,846) (10,212,846) (5,212,846) (10,212,846) 

จ่ายดอกเบีย้ (2,448,533) (2,449,636) (2,446,709) (2,446,709) 

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (815,816) (834,632) (812,458) (831,274) 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่ก าไรหรือสว่นของทนุตามท่ีไดร้ายงานไว้ 

42. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกโดยผูว้า่การการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 
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สรุปการเปรียบเทยีบข้อมูลในรอบ 10 ปี 

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร    (ลา้นบาท) 497,247 473,168 502,784 482,681 461,324 454,262 463,419 462,732 431,124 385,641 

รายไดอ้ื่น                                           (ลา้นบาท) 12,240 16,942 17,035 16,634 21,639 21,439 17,777 16,742 17,078 16,313 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน                           (ลา้นบาท) 491,565 476,195 503,185 475,650 452,105 446,548 456,528 455,647 423,598 383,744 

คา่ใชจ้า่ยอื่น                                       (ลา้นบาท) 3,901 3,970 3,317 3,049 3,406 3,265 3,595 3,430 3,529 3,234 

ก าไรสทุธิ                                            (ลา้นบาท) 14,021 9,945 13,317 20,616 27,452 25,888 21,073 20,397 21,075 14,976 

เงินลงทนุในสนิทรพัย ์                         (ลา้นบาท) 50,132 48,622 23,206 34,356 29,517 37,457 37,230 27,154 26,240 25,395 

เงินกู ้                                                 (ลา้นบาท) 127,221 107,439 75,651 71,580 76,151 78,075 84,283 82,254 79,385 74,515 

สนิทรพัยส์ทุธิ                                     (ลา้นบาท) 484,478 455,639 426,960 417,452 400,783 380,417 369,391 350,881 329,892 308,469 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟฟา้                                       (ราย) 21,257,532 20,734,717 20,193,865 19,768,754 19,360,779 18,894,637 18,391,443 17,890,494 17,362,319 16,798,675 

หนว่ยจ าหนา่ย รวมไฟฟา้ไมค่ิดมลูคา่ (ลา้นหนว่ย) 139,687 134,868 138,179  134,674  132,401  129,674  123,212  118,632  114,609  111,726  

หนว่ยจ าหนา่ยโดยเฉลีย่                    (หนว่ย/ราย) 6,571 6,504 6,843  6,812  6,839  6,863  6,699  6,631  6,601  6,651  

ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ                   (เมกะวตัต)์ 21,282 20,001 20,952 19,475 19,721 20,439 18,597 17,724 17,294 16,682 
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รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 

การรบัซือ้พลงังานไฟฟา้                    (ลา้นหนว่ย) 147,737 142,676 146,017 142,296  139,548  137,078  130,390  125,484  120,796  118,738  

   - รบัซือ้                                          (ลา้นหนว่ย) 147,650 142,586 145,932 142,191  139,443  136,974  130,299  125,380  120,696  118,644  

   - ผลติเอง                                      (ลา้นหนว่ย) 87 90 85  105  105 104  91  104  100  94  

ระบบสายสง่                              (วงจร-กิโลเมตร) 14,719 13,527 13,097 12,765 12,258 11,776 11,564 11,414 10,992 10,341 

ระบบจ าหนา่ยแรงสงู                  (วงจร-กิโลเมตร) 331,889 323,898 318,349 313,424 308,988 304,450 299,865 296,809 299,069 298,984 

ระบบจ าหนา่ยแรงต ่า                  (วงจร-กิโลเมตร) 507,211 493,105 480,477 472,464 462,786 453,836 460,721 442,348 444,741 457,118 

จ านวนส านกังานการไฟฟา้                        (แหง่) 946 946 946 945 933 933 933 933 914 914 

จ านวนพนกังาน                                         (คน) 28,168 28,372 29,085 29,659 29,835 30,114 29,093 28,109 27,792 28,060 
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