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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประวัติความเป็นมา
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ รั บ การก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เป็ น องค์ ก ารเอกเทศตาม
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พุ ทธศักราช 2497 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2497 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ควบคุมการบริหาร อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจก�ำกับโดยทั่วไป องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีทน
ุ ประเดิมตามกฎหมาย จ�ำนวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยูใ่ นความดูแล
จ�ำนวน 117 แห่ง จากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการสถาปนาตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุ ทธศักราช 2503 ณ วันที่
28 กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
มาด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ภารกิจ (Mission)

จั ด หา ให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า และด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่
่ วเนือ
่ ง เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
เกีย
พึ งพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพั ฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ ที่ ทั น สมั ย ในระดั บ
ภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่ า งครบวงจรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อพั ฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์

1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับประเทศ จ�ำนวน 11 รางวัล

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2562
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2562 โดยได้รบั ทัง้
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลการบริหาร
จัดการดีเด่น (2 ปีซ้อน)
2. รางวัลการด�ำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(3 ปีซ้อน)

3. รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซ้อน)
4. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลประจ�ำปี 2562
ประเภทเชิดชูเกียรติ
5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประเภท
ชมเชย (2 ปีซ้อน)

2. รางวัล Thailand Energy Awards 2019 รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท
สมาคมองค์กรหน่วยงาน (ภาครัฐ) จัดโดยกรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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7. รางวัล G-Green ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน
47 แห่ง และต่ออายุได้ 15 แห่ง จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
8. รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ ก ารภาครั ฐ ประเภทพั ฒนา
การบริการ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)
ประจ�ำปี 2562 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
ระดั บ ดี เ ด่ น ประเภทนวั ต กรรมการบริ ก าร ผลงาน
“Integration of Maintenance Innovation (IMI)“
ร ะ ดั บ ดี ป ร ะ เ ภ ท น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร ผ ล ง า น
“พั ฒนากระบวนการจดหน่ ว ยผู้ ใ ช้ ไ ฟรายใหญ่ ที่ มิ ใ ช่
มิเตอร์ AMR ด้วย Mobile Application DTM และ
การตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application DTW”
ระดับชมเชย ผลงาน “โครงสร้างเสาขึ้นสายเคเบิลใต้ดิน
ระบบ 115 เควี เพื่ อลดขนาดพื้ นที่ก่อสร้าง” และผลงาน
“ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์”
3. โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และตรารั บ รองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) ประจ� ำ ปี 2562 ประเภท
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 149 แห่ง จากหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ 340 แห่ง
4. รางวั ล Superbrands ประจ� ำ ปี 2562 จั ด โดย
ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย
5. รางวั ล Zero Accident Campaign 2019 ระดั บ
แพลทินัม 1 แห่ง ระดับเงิน 5 แห่ง ระดับทองแดง 59 แห่ง
และระดับต้น 162 แห่ง จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การ
มหาชน)
6. รางวัลชนะเลิศปฏิทินตัง
้ โต๊ะ - สมุดบันทึก และรองชนะ
เลิศปฏิทินแขวน จากการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริย
ศศิธร ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 3 รางวัล

9. รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ จากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น
ประจ�ำปี 2562 (Sustainability Disclosure Award
2019) จั ด โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพั ฒน์
10. รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
Thailand HR Innovation Award 2019 ระดับ Silver
Award โครงการ “พั ฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตลาดพลังงานไฟฟ้าด้วย PEA CCSR” จาก
สมาคมการจั ด การงานบุ ค คลแห่ ง ประเทศไทย (PMAT)
สถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่งชาติและคณะพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
11. รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภท “Single Fund” โครงการ
ประกวดกองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี
2562 กลุ่ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดกองทุ น มากกว่ า 20,000
ล้านบาท (3 ปีซ้อน)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จ�ำนวน 5 รางวัล

1. รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จากบริษัท Business Media
International ประเทศมาเลเซีย
2. รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า ณ ประเทศไต้หวัน
3. รางวัล The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ จ�ำนวน 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 5 ผลงาน ณ นครเจนีวา สมาพั นธรัฐสวิส
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4 . ก า ร ป ร ะ ก ว ด แ ล ะ ก า ร จั ด แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร เ ว ที

5. การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ

นานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas,

“SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2019”

Inventions and New Products” (iENA 2019)

(SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยการไฟฟ้า

ณ สหพั นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ

ส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลจากสิง
่ ประดิษฐ์ 4 ผลงาน ดังนี้

รางวัลจ�ำนวน 7 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน

1) รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จากผลงานระบบ
พยากรณ์อากาศส�ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA Weather
Forecast)
2) รางวั ล เหรี ย ญเงิ น (Silver medal) จากผลงาน
โปรแกรมแอปพลิ เ คชั น บั น ทึ ก การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
ด้วยสายตา (Advanced Patrolling System Application :
APSA)
3) รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal) จากผลงาน
ระบบ GIS เพื่อการจัดการไฟฟ้าดับในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
(GIS for Outage Management in case of Disaster
Event)
4) รางวัลพิเศษจาก Patent Office of Cooperation
Council for the Arab States of the Gulf จากผลงาน
โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อระบุหาจุดเกิด Fault (Searching Fault
Location Analysis : SFLA)

1) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลพิเศษ
ของประเทศอิหร่าน FIRI Award จากผลงานสิ่งประดิษฐ์
ตู้ควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์
(Universal Remote Control Switch (RCS) Control
Unit)
2) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน
เครือ่ งหมุนรีลสายไฟแบบเคลือ่ นย้ายอิสระ พร้อมขาตัง้ รีลสาย
แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม (Cable Reel Spinner (Moveable
Type) with Automatic Cable Reel Supporter)
3) รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวัลพิเศษของ
ประเทศจีน CAI Award Invention & Innovation จาก
ผลงานเครื่ อ งมื อ ปลด-สั บ สวิ ต ช์ แ รงต�่ ำ (Low Tension
Switch Grip Head and Remover Tool)
4) รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) และรางวัลพิเศษ
ของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย Indonesian Invention and
Innovation Promotion Association จากผลงาน
“วูเซล่า” เครื่องมือตัดสายไฟแบบใช้สว่านไร้สาย (Vuzala
Cable Cutter Operate with Cordless)
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ข้อมูลส�ำคัญ

98

85

โครงสร้างเงินทุน

94

การบริหารจัดการองค์กร /
การบริหารความเสี่ยง

104

86

เงินงบประมาณที่ได้รับ
และการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

95

การควบคุมภายใน

109

87

การลงทุนที่ส�ำคัญ
ในปัจจุบันและอนาคต

97

การตรวจสอบภายใน

110
112

นโยบายการก�ำหนด
ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สรุปเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าตอบแทนรายเดือน
และโบนัส ปี 2562

113
122
124

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ
รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

126

การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและ
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และรับผิดชอบต่อสังคม

129

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน

150

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

192

สรุปข้อมูล
ในรอบ 10 ปี

รายงานประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
แผนยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น การน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและ
หลักการส�ำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
่ ง
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพั ฒนาทีย
ั่ ยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจท
ิ ล
ั
เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และน�ำสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงาน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพั ฒนายุทธศาสตร์

แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการและรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและมีโครงสร้างราคาที่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10
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แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
่ งมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ โดยก�ำหนด
เพื่ อเป็นเครือ
บทบาทและทิศทางการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิ จ ให้
ชัดเจนและแยกบทบาทระหว่างผู้ก�ำกับดูแล ผู้ก�ำหนด
นโยบาย และผู้ให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจน
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 2 : เร่ ง การลงทุ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการจัดให้มแ
ี ผนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
ในการลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจจัดหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุน
และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่น ๆ เช่น
การส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
(PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้ นฐานเพื่ ออนาคตประเทศไทย เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทาง
การเงิน เพื่ อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ จะจัดให้มก
ี ลไกในการชดเชยให้แก่รฐ
ั วิสาหกิจ
ที่ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะ
เวลาที่ เ หมาะสม ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ มความแข็ ง แกร่ ง ทาง
่ ำ� เนินการตามนโยบายรัฐบาล
การเงินให้กบ
ั รัฐวิสาหกิจทีด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : สนั บ สนุ น การใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่ ง สร้ า งนวั ต กรรมและ
น�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์
4.0 และแผนดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนและลดต้นทุนการด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุน
ให้รฐ
ั วิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่ อเป็น
องค์กรคุณธรรม มีกลไกก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพี ยงพอเหมาะสม
มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและกระบวนการท� ำ งานสมั ย ใหม่
พั ฒนาศั ก ยภาพบุ ค ลากรควบคู่ กั บ การมี คุ ณ ธรรม
ก�ำหนดระบบแรงจูงใจการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสม ค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
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พื้ นที่ความรับผิดชอบและส�ำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคเหนือ

กฟน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กฟฉ.

ภาคกลาง

กฟก.
พื้ นที่ความรับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพื้นที่รับผิดชอบจ�ำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่
ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจ�ำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้า 20,193,865 ราย
ภาคใต้

กฟต.

12
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สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร
มีหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายและแผนงาน ให้คาํ แนะนํา ตลอดจนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงาน
ประกอบด้วย ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สํานักผู้ว่าการ
สํานักตรวจสอบภายใน สํานักกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
กลุ่มเครือข่ายและบริการ และกลุ่มสนับสนุน ซึ่งยังแบ่งออกเป็นฝ่าย
และกอง

ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แยกตามประเภท

ปี 2562
ประเภท

กฟน.1
กฟน.2
กฟน.3
ภาคเหนือ

กฟฉ.1
กฟฉ.2
กฟฉ.3
ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กฟก.1
กฟก.2
กฟก.3
ภาคกลาง

กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3
ภาคใต้
รวม

จุดรวม
งาน

กฟฟ.
สาขา

ปี 2561

กฟฟ.
สาขาย่อย

รวม

จุดรวม
งาน

กฟฟ.
สาขา

ปี 2560

กฟฟ.
สาขาย่อย

รวม

จุดรวม
งาน

กฟฟ.
สาขา

กฟฟ.
สาขาย่อย

รวม

17
12
13
42
16
14
15

31
30
25
86
26
27
32

44
45
31
120
74
76
39

92
87
69
248
116
117
86

15
12
13
40
15
14
14

33
31
24
88
27
27
32

44
44
32
120
71
73
38

92
87
69
248
113
114
84

15
12
13
40
15
14
14

33
31
24
88
27
27
32

44
44
32
120
71
73
38

92
87
69
248
113
114
84

45

85

189

319

43

86

182

311

43

86

182

311

25
22
17
64
14
17
13
44

19
16
17
52
15
26
21
62

25
24
15
64
23
36
34
93

69
62
49
180
52
79
68
199

25
21
16
62
13
15
13
41

19
16
18
53
16
25
21
62

25
24
13
62
22
38
34
94

69
61
47
177
51
78
68
197

25
21
16
62
13
15
13
41

19
16
18
53
16
25
21
62

25
24
13
62
22
38
34
94

69
61
47
177
51
78
68
197

195

285

466

946

186

289

458

933

186

289

458

933

หมายเหตุ : จ�ำนวนส�ำนักงานไม่รวมส�ำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต
กฟฟ. หมายถึง การไฟฟ้า
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ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ภาคเหนือ

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง เชียงราย และพะเยา
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลสมอแข อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก
พิจิตร ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 13 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ลพบุรี
สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
14
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุดรธานี
หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร นครพนม หนองบัวลําภู และ
บึงกาฬ
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ
มุกดาหาร และอํานาจเจริญ
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคกลาง

• การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ต�ำบลหันตรา
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี สระบุรี
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต�ำบลไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ภาคใต้

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 86 หมู่ 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสําราญ ต�ำบลโพไร่หวาน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม
ชุมพร และระนอง
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 167 ถนนสายเอเชีย ต�ำบลนาสาร อ�ำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ
นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และพังงา
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
เลขที่ 59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ต�ำบลเขาตูม อ�ำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี 94160
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล และพัทลุง
รายงานประจำ�ปี 2562
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ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทในเครือ

บริษัท พี อีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ให้จัดตั้งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (PEA ENCOM) เพื่อด�ำเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า
และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
PEA ENCOM จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โดยมีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 200 อาคาร LED ชั้น 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ
PEA ENCOM ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 1,891.28 ล้านบาท
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน
และนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค”

ภารกิจ (Mission)

1. ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานในประเทศแบบ
ครบวงจร
2. เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
(Market Reference) ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของรัฐ
3. ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค
16
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ผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา PEA ENCOM ได้จดั ท�ำแผนการลงทุน
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564) มี เ ป้ า หมายการลงทุ น 200 เมกะวั ต ต์
กรอบวงเงินลงทุนรวม 8,000 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนทุน
ของบริษัทฯ 2,000 ล้านบาทและเงินกู้ 6,000 ล้านบาท ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในปี 2562 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟแล้ว
ประมาณ 13 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาประมาณ
14 เมกะวั ต ต์ อยู ่ ร ะหว่ า งน� ำ เสนอโครงการอี ก ประมาณ
50 เมกะวัตต์
ส�ำหรับการร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศ

ได้แก่
• ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ร่วมลงทุนกับบริษัทโซล่า
เพาเวอร์ จ�ำกัด ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ สุรินทร์ 1 สุรินทร์ 2
เลย 2 ขอนแก่น 10 ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ / แห่ง
ปัจจุบันได้ดำ� เนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
• โครงการบาเจาะไบโอก๊าซ ร่วมลงทุนกับบริษัทพลังงานไทย
เสริมสุข จ�ำกัด ในพื้นที่ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 2 เมกะวัตต์ โดยน�ำ
น�้ำเสียและอินทรียวัตถุเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน�้ำมันปาล์ม
มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
• โครงการร่วมลงทุนในบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้
(พระนครศรีอยุธยา) จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการ
ก�ำจัดขยะ

• โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส�ำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยเข้า
ระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 12 เมกะวัตต์
ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการเจรจา
และศึกษาความเป็นไปได้เพื่อร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ การจัดหาและจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเซปู เมียนมา
เป็นต้น
การลงทุ น ในต่ า งประเทศ

ซึ่ง PEA
ENCOM มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาหรื อ ร่ ว มลงทุ น ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ใหม่
ตามสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งด้าน Digital & Innovation เช่น
• โครงการร่วมลงทุนกับบริษัท สยาม อิเลคเทรล จ�ำกัด ส�ำหรับ
ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรภาพครบวงจร
สนับสนุนการขนส่งระบบรางให้เกิดความต่อเนื่อง
• โครงการร่วมลงทุนในบริษทั ไทยดิจทิ ลั เอนเนอร์ยี่ เดเวลอปเม้นท์
จ�ำกัด ส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจด้าน Digital Energy Platform
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจจัดการพลังงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
• ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า PEA ENCOM เป็นผู้แทนจ�ำหน่าย
รถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้า ของบริษัท พีค เพาเวอร์ มอเตอร์ จ�ำกัด และเป็น
ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม
เอเชีย จ�ำกัด รวมทั้งเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
TATUNG
ผลการด�ำเนินงานธุรกิจ Retail & Innovation
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PEA ENCOM ให้ บ ริ ก ารงาน
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมและการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ให้มี

โดยการจัดหาอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานในระบบต่าง ๆ ให้กบั
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และ
บ้านอยู่อาศัย ส�ำหรับในปีที่ผ่านมาได้มี
การให้บริการในโครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ใน
ระบบแสงสว่างให้กับอาคารชุดวิลล่า
อโศก โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาล
สุขุมวิท โครงการปรับปรุงระบบส่อง
สว่ า งให้ กั บ พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นต้น
ประสิทธิภาพ

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น
วิ ศ วกรรมทั้ ง ในและต่ า งประเทศ

เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ด ้ า นระบบไฟฟ้ า
และพลังงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยที ม
วิ ศ วกรผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานต่าง ๆ
มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย เช่น หลักสูตร
“การท� ำ งานเกี่ ย วกั บ สายสื่ อ สารของ
หน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค” หลั ก สู ต ร
“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้าน
ระบบไฟฟ้า” หลักสูตร “มาตรฐานการ
ติ ด ตั้ ง และบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ้ า ”
เป็นต้น
ในปีที่ผ่านมาได้ให้บริการลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐและ
เอกชน เช่น ฝึกอบรม “TRAINING
COURSE ON MANAGEMENT
CAPACITY BUILDING IN THAILAND
2019” ให้กับ EVN CPC DA NANG
POWER CORPORATION ฝึกอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานการติดตั้งและ
บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า” ให้กับ บริษัท
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transactions)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ทำ� สัญญาจ้าง PEA ENCOM ตามสัญญาจ้างเลขที่ C.CST.025/2562
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า โดยจัดหาผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งท�ำให้งานบริการด้านระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานและเกิด
ประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
ทั้งนี้ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก�ำหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้าง PEA ENCOM ให้จัดหาผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งท�ำให้
งานบริการด้านระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย
ในการท�ำงาน และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัทในเครือจะด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
กัน โดยมีนโยบายทีย่ งั คงต้องด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

สรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

519,819
506,502
13,317
424,414
253,461
170,953

499,316
478,700
20,616
414,880
244,264
170,616

482,963
456,294
26,669
397,835
234,484
163,351

สรุปข้อมูลทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)
(เท่า)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

1.40
1.36
0.45
3.17
2.69

1.40
1.37
0.43
5.07
2.64

1.67
1.64
0.48
6.88
3.93
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วิเคราะห์ปัจจัยที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อม
ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าคได้นำ� การบริหาร
ความเสี่ยงมาช่วยสนับสนุนในการบริหารงาน เพื่ อลดระดับความรุนแรงให้น้อยลง

STRATEGIC OBJECTIVE / GOAL

01
02

ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่ อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
2. ยกระดับการด�ำเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขององค์กร
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization
เป้าประสงค์

1. เพิ่มความมั่นคงในระบบจ�ำหน่าย ลดการสูญเสีย และด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
2. โครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการด�ำเนินงาน หรือเสริมสร้าง
กระบวนการด�ำเนินการทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง
3. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์
4. สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

03
04

05
20
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มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
เป้าประสงค์

1. ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มลูกค้า
2. รักษาฐานลูกค้า High Value
การเพิ่ มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
เป้าประสงค์

1. บทบาทการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแล และแผนการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และบริษัทในเครือส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2. การขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค
3. นโยบายในการลงทุน และ Portfolio Mix ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ที่สามารถ
สร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
เป้าประสงค์

1. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตอบสนองต่อทิศทางองค์กร
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ
3. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสู่การพัฒนากระบวนการท�ำงานและการขยายผลเชิงพาณิชย์

STRATEGIC OBJECTIVE

ด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักธรรมาภิบาล
เพื่ อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

มุ่งสู่องค์กรที่
เป็นเลิศในด้าน
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานด้วย
Digitalization

มุ่งเน้นการตอบ
สนองความต้องการ
ของทุกกลุ่มลูกค้า

การเพิ่ มมูลค่า
ทางธุรกิจขององค์กร
โดยสร้าง
Advantaged
Portfolio

ขับเคลื่อนองค์กร
ให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

RISK FACTORS
RF6
การบริหาร
หน่วยสูญเสีย
ในภาพรวม
RF10
การบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (Asset
Management
Roadmap)
RF11
การยกระดับการให้
บริการและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง

RF2
ความส�ำเร็จของ
การลงทุนและพั ฒนา
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(Business Model)
RF7
การพั ฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่ อรองรับ
การด�ำเนินงาน
ธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

RF1
ความล่าช้าโครงการ
คอมพิ วเตอร์ซอฟต์แวร์
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับธุรกิจหลัก
ระยะที่ 2 (CBS2 Project
Management Office:
PMO CBS2)
RF3
การบริหารจัดการงานด้าน
จัดซื้อระบบการจัดการ
โครงสร้างพื้ นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารแบบรวมศูนย์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(IT Infrastructure Design
and Consolidation
for PEA: ITiDC) ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามก�ำหนดเวลา
RF4
Cyber Security
RF5
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
เพื่ อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเป็น Digital Utility
RF8
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการด�ำเนินงาน
RF9
ขาดการน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
เพื่ อเพิ่ ม Productivity
ในการท�ำงาน / เพิ่ มโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีการด�ำเนินงานในปี 2562 ดังนี้
SO2 มุง
่ สูอ
่ งค์กรทีเ่ ป็นเลิศในด้านจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization

ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร
RF6 : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม
RF10 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap)
RF11 : การยกระดับการให้บริการและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
การด�ำเนินงานในปี 2562

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 2 (SO2) ที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั่นคือ การให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่ม่ันคง ที่ผ่านมาการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสามารถด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโดยมีแนวโน้มของค่า SAIFI และ SAIDI
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
SO4 การเพิ่ มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio

ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร
RF2 : ความส�ำเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)
RF7 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการด�ำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การด�ำเนินงานในปี 2562

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ 4 (SO4) ที่ให้ความส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวมขององค์กรในอนาคต รวมถึงบทบาทการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในการลงทุนในธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการด�ำเนินการโดยบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และบริษัทในเครือในอนาคต ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ลงทุนหลักและร่วมลงทุนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค รวมถึงการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
SO5 การขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร
RF1 : ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูปส�ำหรับธุรกิจหลักระยะที่ 2 (CBS2 Project Management Office: PMO
CBS2)
RF3 : การบริหารจัดการงานด้านจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA: ITiDC) ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามก�ำหนดเวลา
RF4 : Cyber Security
RF5 : การบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility
RF8 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินงาน
RF9 : ขาดการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพื่อเพิ่ม Productivity ในการท�ำงาน / เพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
22
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การด�ำเนินงานในปี 2562

ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 5 (SO5) การ
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม ซึ่งในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้น
การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยและความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนิน
งานด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility
โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัย (Cyber Security) ซึง่ จะมุง่ เน้นการสร้าง
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่
สร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ
ผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับพนักงานผู้ให้บริการทั่วประเทศในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับ
บริการ เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต รวมถึงการก�ำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือ
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ เ หมาะสม และสอดคล้ อ งตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด (Critical Infrastructure) เพื่อ
ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัยเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องใน
องค์กร เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านปฏิบัติการและ
ด้านบริหารจัดการและบริการ โดยจะมุ่งที่การพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้
สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น Digital Utility การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคจึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
และการให้บริการลูกค้า การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และเพิม่ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ในปัจจุบนั จนน�ำไปสูก่ ารออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยสามารถสะท้อนการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรได้อย่างชัดเจน ทัง้ ในมุมมองของรายได้
หรือต้นทุน ที่จะสามารถลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ความส�ำเร็จของการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility (Executive
Digital Transformation Metric) โดยเป้าหมายคือ 80/50
ในปี 2565 (ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งานของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคลดลงโดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational
Agility from Digital) และการมีรายได้ใหม่เกิดขึ้นโดย 50%
เกิดจากดิจิทัล (New Revenue From Digital) โดยให้ความ
ส�ำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวจากระดับองค์ กร
สูส่ ายงาน ตามทีป่ รากฏในแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 - 2566
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
ภาวะอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single Buyer Model (ESB)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า
และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนและรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยจะจ�ำหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังจ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางราย
ที่ได้รับอนุญาตให้จ�ำหน่ายได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วนการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าใน
จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายสามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
ได้โดยตรง ส�ำหรับการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้านัน้ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบ
สายส่ง ระบบจ�ำหน่าย หม้อแปลงจ�ำหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงต�ำ่ และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ซึ่งก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้าส�ำหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff) และมีความแตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้ก�ำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม

ภาพรวมธุรกิจไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้า

ส่งไฟฟ้า

จ�ำหน่ายไฟฟ้า

ผู้ใช้
บ้านอยู่อาศัย

ภาคครัวเรือน

กฟผ.

• < 150 kWh / • > 150 kWh
กิจการขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้า
เอกชน
ขนาดใหญ่
โรงไฟฟ้า
เอกชน
ขนาดเล็ก
โรงไฟฟ้า
เอกชนขนาด
เล็กมาก

PEA

เอ็คโก้

โกลว์

กฟน.

กิจการขนาดกลาง

ภาคอุตสาหกรรม*

ราชบุรี

กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร

พี ทีที เคมิคอล

ไทยออยส์

กัลฟ์โคเจเนอเรชั่น

กฟผ.

PEA

กฟน.
สูบน�ำ้ เพื่ อการเกษตร

พี ทีที เคมิคอล

ไทยออยส์

โกลว์
พลังงาน

กัลฟ์
โคเจเนอเรชั่น

น�้ำตาลสระบุรี
ทีอาร์จีพืชผล

ไฟฟ้าชั่วคราว
ไฟฟ้าส�ำรอง
ไฟฟ้าประเภทที่สามารถ
งดจ่ายไฟฟ้าได้

* ตัวอย่าง ผู้ประกอบการที่ส�ำคัญในตลาด
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จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ก�ำหนดกรอบ
แนวทางและทิศทางการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในปี 2563 - 2567 ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective) ภายใต้การผลักดันจาก 12 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective : SO)

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อการเติบโตอย่างยั่งยืน

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่น
และยอมรับในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
2. ยกระดับการด�ำเนินงานตามแนวทาง SDGs
และแนวปฏิบัติที่ดี ตามกรอบ DJSI
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขององค์กร

2. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงาน
ด้วย Digitalization

1. เพิ่ มความมั่นคงในระบบจ�ำหน่าย ลดการสูญเสีย
และด�ำเนินการตามแผนพั ฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
2. โครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
หรือเสริมสร้างกระบวนการด�ำเนินการทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง
3. เพิ่ มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์
4. สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

3. มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

1. ยกระดับความพึ งพอใจและความผูกพั นของทุกกลุ่มลูกค้า
2. รักษาฐานลูกค้า High Value

4. การเพิ่ มมูลค่าทางธุรกิจของ
องค์กรโดยสร้าง
Advantaged Portfolio

1. บทบาทการด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแล และแผนการด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทในเครือส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2. ขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค
3. นโยบายในการลงทุน และ Portfolio Mix ที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ที่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย

5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

1. การยกระดับการบริหารและพั ฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้ตอบสนองต่อทิศทางองค์กร
2. พั ฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย
รองรับการเติบโตของธุรกิจ
3. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสู่การพั ฒนากระบวนการท�ำงาน
และการขยายผลเชิงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

สร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD และ DJSI
โดยมุง่ เน้นในการวิเคราะห์และก�ำหนดปัจจัยขับเคลือ่ น เพือ่ มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืนภายในองค์กร รวมทัง้ การสือ่ สารและการน�ำ
ปัจจัยขับเคลือ่ นดังกล่าวมาก�ำหนดเป็นแผนงานสูค่ วามยัง่ ยืนภายในองค์กร มีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ การบรรลุเป้าหมาย
ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับ
การเติบโตของประเทศ ในขณะทีอ่ งค์กรคงไว้ซงึ่ ความสามารถในการสร้างก�ำไร (Economic Wealth) มิตสิ งั คม (Social)
สร้ า งสายสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ท� ำ ให้ ผู ้ ค นที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ข
(Social Well-Being) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
(Environmental Wellness) รวมถึ ง ยั ง มุ ่ ง เน้ น ในการด� ำ เนิ น งานภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสใน
ทุกการไฟฟ้า ตามแนวทางการประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยน�ำแนวทางที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26001
UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การให้ความส�ำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความส�ำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานโดย
ตอบสนองนโยบายภาครัฐในมาตรการที่ก�ำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้
ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource Standard (EERS))
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

มีการจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นน�ำของภูมิภาค โดยให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง เชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและ
บ�ำรุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่าย รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ธุรกิจ
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ทีส่ ำ� คัญ และรองรับการขยายตัวของพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ พืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ของประเทศ
ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเชื่อถือได้และมีมาตรฐานด้านระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่
ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่ง และการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึง่ สามารถ
รองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดและกระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy
Resource: DER)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมัน่ คงทางการเงิน โดยเป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหารและจัดสรรสินทรัพย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์และการด�ำเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน การบ�ำรุงรักษา และเพิม่ อัตราผลตอบแทน
ทางการเงินขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร
มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและทิศทางองค์กร โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Streamline Process) เพื่อให้
การด�ำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีขึ้น
โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุงข้อก�ำหนด ตัวชี้วัด
ในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงาน / กระบวนการ
ด�ำเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยให้ความส�ำคัญกับการศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง
รายกลุม่ ลูกค้าทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ จะมีการวิเคราะห์สารสนเทศจากการส�ำรวจเพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ลูกค้าและตลาด และน�ำมาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศดังกล่าว
จะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการท�ำงาน
การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 7

การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value การน�ำข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับ
การให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า
บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารายกลุม่ ลูกค้า ได้แก่ กลุม่ รายย่อย (บ้านอยูอ่ าศัยและพาณิชย์รายย่อย) กลุม่ รายใหญ่
(อุตสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่) กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นอกจากนีจ้ ะมีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลกลุม่ ลูกค้า
Key Account การก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การทบทวนและสื่อสารคู่มือให้แก่พนักงานองค์กร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาและพัฒนา PEA Customer Journey เพื่อจ�ำแนกประสบการณ์ของลูกค้า
ในแต่ละ Touchpoint ท�ำให้สามารถเข้าใจเส้นทางการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งหากน�ำข้อมูล
ที่ได้มาในแต่ละเส้นทางมาปรับใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และเรีย นรู้วิธีการรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ�้ำ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8

แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน / ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า
มีการเปลี่ยนแปลง โดยในอนาคตผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และหากมีเหลือเกินความต้องการก็สามารถ
ขายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนอื่น โดยอาจไม่จำ� เป็นต้องผ่านระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนส�ำหรับธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้มคี วามได้เปรียบทางการแข่งขัน
(Competitive Strength) และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ และมีอัตราการเติบโตสูง (Industry Attractiveness)
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายในการลงทุนและการออกแบบ Potential
Portfolio Strategies ในการบริหารภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งผ่านกลไกการด�ำเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร (Creating Shareholder Value) รวมทั้งเกิดการ
พัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างระบบไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้ (Maximizing Sustainable
Development) นอกจากนี้มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่และทิศทางของบริษัทในเครือ (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด) ที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน ต�ำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน (Operating Management)
และยกระดับผลประกอบการขององค์กร ทั้งรายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน กระแสเงินสด และมุ่งเน้นทบทวน พรบ.
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเอื้อต่อการด�ำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทัง้ ในและต่างประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ทั้งนี้ ในอนาคตหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ / การร่วมลงทุน กลยุทธ์ดังกล่าวจะรองรับในการจัดตั้ง / ร่วมทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือที่ดีและ
เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ท่ี 9

ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์ โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์
มากขึ้น (Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาระบบ Competency เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จำ� เป็น
ส�ำหรับพนักงานในแต่ละต�ำแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต นอกจากนี้มีการพัฒนา / ทบทวนระบบ Competency โดยครอบคลุม Competency
3 กลุ่ม ได้แก่ Core Competency Management Competency และ Functional Competency ให้มีความ
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษที่จ�ำเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึงการน�ำระบบ Competency ดังกล่าวมาใช้
ส�ำหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) การฝึกอบรมพนักงาน (Training
and Development) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Appraisal) เพื่อรองรับกับ
ทิศทาง / ต�ำแหน่งขององค์กรในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility” โดยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากรในการรองรับการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในอนาคต นอกจากนีย้ งั รวมถึงการพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่อรองรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี และการเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าที่ มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 10

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ซึ่งมีการปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สำ� คัญ ดังนี้
• Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนา
ฐานข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการให้บริการลูกค้า
ผ่าน Digital Channel
• Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยด้วย Smart Grid
และให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
• Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปัจจุบัน และ
น�ำไปสูก่ ารออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึงอาจน�ำไปสูร่ ปู แบบของธุรกิจใหม่ในอนาคต (New Platform
and Business Models)
ยุทธศาสตร์ที่ 11

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital
Technology) โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility โดยจะ
ครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทั้งด้านปฏิบัติการและด้านบริหารจัดการและบริการ โดยที่จะมุ่งที่การพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุง
กระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 12

การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการ
นวัตกรรมองค์กรทีเ่ ป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบ ตัง้ แต่การก�ำหนดทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม
บทบาทของผู้น�ำและบุคลากร / หน่วยงานด้านนวัตกรรม การก�ำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมทั้ง
ประเด็นโครงสร้างและการจัดการกระบวนการนวัตกรรม รวมทัง้ การจัดการ / การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรม พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรและบุคลากร การส่งเสริม / สนับสนุนทรัพยากร
และผลลัพธ์จากการพัฒนานวัตกรรม โดยกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) จะเป็นรูปแบบทั้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมใน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และสร้างความยั่งยืนของความสามารถในการท�ำก�ำไรให้กับ
องค์กรของธุรกิจหลัก นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ / หรือ
เป็นโอกาสทางการตลาดในการท�ำธุรกิจเกี่ยวเนื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
ในรอบปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ถา่ ยทอดการวัดผลการด�ำเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสู่ Balanced
Scorecard (BSC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ด้านการเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 424,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 9,534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.30
มีรายได้จากการขายและให้บริการและรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 519,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 20,503 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.11 โดยมีค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน 503,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 27,535 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.79 และมีกำ� ไรสุทธิ จ�ำนวน 13,317 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 7,299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.40 เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นและรายได้อื่นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส่งผลให้ตัวชี้วัดทางการเงินตามข้อตกลงประเมินผลการด�ำเนินงานกับกระทรวงการคลัง
ด้านค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน (CPI-X) อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นมาก
การบริหารแผนลงทุน พิจารณาเป็น 2 มุมมอง คือ
1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง มีเป้าหมายการเบิกจ่าย 34,714.36 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ 32,978.64
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105 ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี (หลังปรับ Cost Saving) อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นมาก
2. ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ค่าเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้ง 4 ไตรมาส เท่ากับร้อยละ 112.2
(หลังปรับ Cost Saving) อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นมาก
ด้านลูกค้า

เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีคุณภาพและทันสมัย โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากการด�ำเนินงานตาม
แผนงานและโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าต่าง ๆ มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
1. มีผู้ใช้ไฟฟ้า จ�ำนวน 20,193,865 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.15 และหน่วยจ�ำหน่าย จ�ำนวน 138,178 ล้านหน่วย
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.60
2. สามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 74,298 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
และในระดับครัวเรือนรวม 22.17 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ไปยังห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และ
ได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ (PEA Mobile Shop) เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชนที่สำ� คัญ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงระบบรับฟังเสียง
ของลูกค้า (PEA VOC System) เพื่อให้สามารถรวบรวมเสียงของลูกค้าได้ครบทุกช่องทาง สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีความรวดเร็ว มีการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
อัตโนมัติทางโทรศัพท์ และให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Application “PEA Smart Plus” โดยใช้งานได้ทั้งระบบ ios และ
Android
ด้านกระบวนการภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
ความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าดัชนีจ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (System Availability Interruption Frequency
Index : SAIFI) และค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (System Availability Interruption Duration Index : SAIDI) ในปี 2562 มีค่า
ดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 3.10 ครั้ง / ราย / ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 0.71 ครั้ง / ราย / ปี และ SAIDI มีค่า
เท่ากับ 73.82 นาที / ราย / ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 16 นาที / ราย / ปี
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นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานต่าง ๆ เช่น ค้นหาสถานที่
ขอใช้ไฟด้วยระบบแผนที่ PEA Map และปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนที่
GIS และข้อมูลพยากรณ์อากาศ ร่วมกับระบบควบคุมจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (SCADA) ซึ่งท�ำให้สามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้านการเรียนรู้และพั ฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรูท้ งั้ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร ได้กำ� หนดแนวทางในการส่งเสริม
การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม ผ่านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
โดยก�ำหนดองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญขององค์กรพิจารณาจากปัจจัยส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง รวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
นอกจากนั้นยังส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562
(PEACON & Innovation 2019) การแสดงผลงานนวัตกรรมและการจัดงานองค์ความรู้ การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
การไฟฟ้าดีเด่น เป็นต้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าและส�ำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร มีการก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีหลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง และส่งเสริมบุคลากรให้มสี ว่ นร่วมและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธกี ารจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) ในขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งทางด้านวิศวกรรมและ
บริหารจัดการ เช่น คุณภาพไฟฟ้า ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมกับ
การด�ำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมและมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินการตามกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการพัฒนา
กระบวนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Sustainable Development Goals : SDGs) และเทียบเท่ากับกรอบมาตรฐานสากลของ International Organization for
Standardization หรือ ISO 26000
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่
ภารกิจ รวมทัง้ การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR in Mind)
มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคง
ความใส่ใจถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน (CSR in Process) พร้อมกันนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มงุ่ เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชน ตลอดทัง้
การยกระดับกิจกรรมด้าน CSR โดยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ระหว่างองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคม เพื่อให้สามารถเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก้าวไปสู่การเป็นการไฟฟ้าดิจิทัล (The Digital Utility) และเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบริหารงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น
องค์กรชัน้ น�ำทีท่ นั สมัยระดับภูมภิ าค ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

(นายชยพล ธิติศักดิ์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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วิเคราะห์สถานการณ์การจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2562
การจัดหาพลังงานไฟฟ้า

ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการซือ้ ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ และผลิตเองรวมทัง้ สิน้ 146,015.27 ล้านหน่วย ขยายตัว
ร้อยละ 2.61 จากปีก่อน โดยเป็นการซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 134,601.50 ล้านหน่วย สัดส่วนร้อยละ 92.18
ของหน่วยซื้อรวม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 72.63 ล้านหน่วย สัดส่วนร้อยละ 0.05 ของหน่วยซื้อรวม
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 11,158.64 ล้านหน่วย สัดส่วนร้อยละ 7.64
ของหน่วยซื้อรวม ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 97.56 ล้านหน่วย สัดส่วนร้อยละ 0.07
ของหน่วยซื้อรวม การผลิตไฟฟ้าเองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตามเขื่อน ตามเกาะต่าง ๆ ) 84.93 ล้านหน่วย สัดส่วนร้อยละ
0.06 ของหน่วยซื้อรวม

นายชยพล ธิติศักดิ์

(ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
การจ�
ำหน่ายไฟฟ้า

ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 138,178.13 ล้านหน่วย ขยายตัวร้อยละ 2.60 เติบโตได้ตำ�่ กว่า
เป้าหมายที่ร้อยละ 3.81 (ค่าพยากรณ์ชุด กันยายน 2561) จากสงครามการค้าที่มีมาตลอดปี ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้
ไฟฟ้าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ในขณะทีก่ ารใช้ไฟฟ้ากลุม่ บ้านอยูอ่ าศัยและกลุม่ พาณิชย์ขยายตัวดี เนือ่ งจากในช่วงหน้าร้อนมีอณุ หภูมสิ งู มากกว่าปีกอ่ นหน้า
ท�ำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับยังคงมีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโตเทียบกับปีฐาน 2559 แล้วพบว่ายังมีการจ�ำหน่ายไฟฟ้าขยายตัวในระดับสูงร้อยละ 6.56
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
การจ�ำหน่ายไฟฟ้าจ�ำแนกตามพื้ นที่

แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ดังนี้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

สัดส่วน

สัดส่วน

สัดส่วน

สัดส่วน

ร้อยละ 14.77

ร้อยละ 51.74

ร้อยละ 16.98

ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม ขยายตัว

ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม ขยายตัว

ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม ขยายตัว

จากปีก่อน โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 (ภาคเหนือ)
ขยายตัวมากที่สุด

ร้อยละ 5.56

จากปีก่อน โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 (ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ)
ขยายตัวมากที่สุด

จากปีก่อน โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 (ภาคกลาง)
ขยายตัวมากที่สุด

จากปีก่อน โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 (ภาคใต้)
ขยายตัวมากที่สุด

••••••

••••••

••••••

••••••

ร้อยละ 5.17
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ร้อยละ 16.51

ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม ขยายตัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจำ�ปี 2562

ร้อยละ 5.63

ร้อยละ 7.66

ร้อยละ 1.36

ร้อยละ 2.88

ร้อยละ 1.42

ร้อยละ 3.36

การจ�ำหน่ายไฟฟ้าจ�ำแนกตามระดับแรงดัน

แบ่งเป็น 5 ระดับแรงดัน ดังนี้
• ระดับแรงดัน 230 kV สัดส่วนร้อยละ 0.12 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวร้อยละ 7.95 จากปีก่อน
• ระดับแรงดัน 115 kV สัดส่วนร้อยละ 17.76 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวร้อยละ 2.92 จากปีก่อน
• ระดับแรงดัน 69 kV สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวร้อยละ 15.80 จากปีก่อน
ปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้แรงดัน 115 kV เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
• ระดับแรงดัน 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ 49.50 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 1.56 จากปีก่อน
• ระดับแรงดันต�่ำกว่า 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ 32.60 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 7.67 จากปีก่อน

การจ�ำหน่ายไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า

หน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้าปี 2562 มีการขยายตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าหลายประเภทอัตรา ดังนี้
บ้านอยู่อาศัย ขยายตัวร้อยละ 8.81 กิจการขนาดเล็ก ขยายตัวร้อยละ 5.45 กิจการขนาดกลาง ขยายตัวร้อยละ 3.00 กิจการ
เฉพาะอย่าง ขยายตัวร้อยละ 5.19 องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร ขยายตัวร้อยละ 8.35 สูบน�้ำเพื่อการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 28.17
ไฟฟ้าชั่วคราว ขยายตัวร้อยละ 3.63 ไฟฟ้าส�ำรอง ขยายตัวร้อยละ 56.39 และไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า ขยายตัวร้อยละ 4.75 มีเพียง
กิจการขนาดใหญ่และ Interruptible Rate ที่หดตัวร้อยละ 1.52 และ 20.46 ตามล�ำดับ
การจ�ำหน่ายไฟฟ้าจ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า

แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
• กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 56.47 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม หดตัวร้อยละ 0.85 จากผลของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการขึ้นภาษีสินค้าหลายชนิด ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 2.50 สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้า
หมวดการผลิตที่หดตัวร้อยละ 3.02 และกิจการขนาดใหญ่ที่หดตัวร้อยละ 1.52 ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าพาณิชย์
รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 5.67 จากการบริโภคสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณนักท่องเที่ยว สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้า
หมวดขนส่งที่ขยายตัวร้อยละ 5.08 และกิจการเฉพาะอย่างที่ขยายตัวร้อยละ 5.19
• กลุ่มลูกค้ารายย่อย สัดส่วนร้อยละ 34.05 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 8.01 จากสภาพอากาศที่
ร้อนมากในช่วงกลางปี โดยเฉพาะเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 ที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าปกติ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม
ลูกค้าบ้านอยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 8.81 จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อท�ำความเย็นเป็นหลัก ส�ำหรับการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้า
พาณิชย์รายย่อย ขยายตัวร้อยละ 5.76 ตามปริมาณนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าของหมวดการขายและโรงแรม
ที่ขยายตัวร้อยละ 4.48 และกิจการขนาดเล็กที่ขยายตัวร้อยละ 5.45
• กลุ่มภาครัฐและอื่น ๆ สัดส่วนร้อยละ 9.48 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 5.54 จากการใช้ไฟฟ้าของ
กลุ่มภาคราชการและรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 5.00 และจากกลุ่มอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 6.63 จากสภาพอากาศที่สูงมากกว่า
ปกติในช่วงหน้าร้อน ประกอบกับมีการใช้ไฟฟ้าเพือ่ ให้บริการประชาชนเพิม่ มากขึน้ สะท้อนได้จากการใช้ไฟฟ้าหมวดบริการสังคม
ที่ขยายตัวร้อยละ 5.91
รายงานประจำ�ปี 2562
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การจ�ำหน่ายไฟฟ้าตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจ�ำแนกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC) เป็น 10 หมวดใหญ่
โดยในปี 2562 หมวดการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.75 รองลงมา ได้แก่ หมวดการขายและโรงแรม
ร้อยละ 15.66 หมวดบริการสังคม ร้อยละ 7.34 หมวดเกษตรกรรม ร้อยละ 5.35 โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของทั้ง 10 หมวด
หดตัวจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 0.27 จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในหมวดที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูง ดังนี้
หมวดการผลิต หดตัวร้อยละ 3.02 จากปีก่อนหน้า โดยมีการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ดังนี้
• อาหาร ขยายตัวร้อยละ 0.57 จากการผลิตน�้ำแข็งที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 19.65 ของหมวดอาหาร โดยขยายตัว
ร้อยละ 6.77 จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ท�ำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตน�ำ้ แข็งมากขึ้น ในขณะที่โรงสีข้าวซึ่งมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
ร้อยละ 11.10 ของหมวดอาหาร หดตัวร้อยละ 11.93 เนื่องจากฝนแล้งท�ำให้มีผลผลิตน้อยลง ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สีข้าวน้อยลงตามไปด้วย
• เหล็ก หดตัวร้อยละ 6.98 หดตัวตามยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ทลี่ ดลงเนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้มคี วามต้องการ
ใช้เหล็กเพื่อผลิตรถยนต์ลดลงตามไปด้วย
• อิเล็กทรอนิกส์ หดตัวร้อยละ 5.82 จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาที่มีต่อจีน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต (Supply
Chain) ไปทั่วโลก
• ยานยนต์ หดตัวร้อยละ 7.45 จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท�ำให้ยอดสั่งซื้อรถยนต์ลดลงทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนต์จำ� นวนทั้งสิ้น 2,013,710 คัน หดตัวร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า
• พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 3.19 จากการผลิตภาชนะพลาสติกและการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกอื่น ๆ ที่ขยายตัว
ร้อยละ 1.78 และ 3.70 ตามล�ำดับ
หมวดการขายและโรงแรม ขยายตัวร้อยละ 4.48 จากปริมาณนักท่องเทีย
่ วต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
มากถึง 39.7 ล้านคน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หมวดบริการสังคม ขยายตัวร้อยละ 5.91 เพิ่มขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน การบริหาร
ราชการท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นหลัก
หมวดเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.35 จากการใช้ไฟฟ้าในหมวดปศุสต
ั ว์ทมี่ สี ดั ส่วนร้อยละ 54.13 ของหมวดเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ 6.15 ตามปริมาณอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคอาหาร
หน่วยสูญเสีย

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่าย จ�ำนวน 7,837.14 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.37 สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 244.35 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 0.17 (ค่าเป้าหมายระดับ 5 ร้อยละ 5.20) เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยสูญเสียปี 2561
ทีร่ อ้ ยละ 5.36 แล้วพบว่าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.01 เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่มกี ารใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญจากสงครามการค้า
ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยลง ในขณะที่กลุ่มลูกค้ารายย่อยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอุณหภูมิ
สูงกว่าปกติจากภาวะเอลนีโญ โดยสามารถจ�ำแนกออกเป็นแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้
• ภาคเหนือ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 7.06 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.64
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 6.93 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.77
• ภาคกลาง มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 3.95 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.08
• ภาคใต้ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 6.58 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.04
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จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 20.19 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�ำนวน 0.43 ล้านราย หรือร้อยละ
2.15 โดยภาคกลางมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 2.79 รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 2.17 ภาคใต้
ร้อยละ 1.86 และภาคเหนือ ร้อยละ 1.75 จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้าได้ ดังนี้
• กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ขยายตัวร้อยละ 5.44 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.41 ของจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• กลุ่มลูกค้ารายย่อย ขยายตัวร้อยละ 2.08 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.11 ของจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• กลุ่มภาครัฐและอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 3.35 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.48 ของจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
ประมาณการหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้าปี 2563

การจ�ำหน่ายไฟฟ้าปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.60 ซึ่งต�่ำกว่าค่าประมาณการที่คณะท�ำงานจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าประเมินว่าการจ�ำหน่ายไฟฟ้าจะขยายตัวร้อยละ 3.81 (Load Forecast ชุด กันยายน 2561) เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรม
มีการใช้ไฟฟ้าลดลงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศ
คณะท�ำงานจัดท�ำค่าพยากรณ์ฯ คาดว่าในปี 2563 การจ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.53
โดยคาดว่าจะมีปัจจัยบวกหลายปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยด้านบวก
• เทคโนโลยี

ปัจจุบันสามารถซือ้ สินค้า (e-Commerce) ท�ำธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) และชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่าง ๆ
(Streaming) ผ่าน Smart Phone / Tablet ได้ที่บ้าน ท�ำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อ Smart Devices ภายในบ้านเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยสูงขึ้น
• นโยบายและมาตรการภาครัฐ

แผนงานรัฐบาลปี 2563 มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องด้วยมาตรการ 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเกษตรกร : สร้างเกษตรครบวงจรและเกษตร BCG
2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย : จัดสวัสดิการตามกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และแก้หนี้นอกระบบ
3. กลุ่มผู้สูงอายุ : จ้างงานผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
4. กลุ่มลูกจ้าง : ออกมาตรการดูแลลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาภาระหนี้นอกระบบ พัฒนาทักษะและหางานให้กรณี
ถูกเลิกจ้างงาน
5. กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startups : ยกระดับด้านนวัตกรรม ความรู้ แหล่งเงินทุน และเงื่อนไขบางอย่างให้แก่
ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ส�ำคัญอีก เช่น
• การผ่อนเกณฑ์ Loan to Value หรือ LTV ที่จะช่วยให้ผู้กู้ร่วมสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องน�ำยอด
ที่กู้ร่วมก่อนหน้ามาเป็นข้อจ�ำกัด
• การลดค่าปรับไถ่ถอนก่อนก�ำหนด (Prepayment Charge) โดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือ และมีการค�ำนวณดอกเบีย้
ผิดนัดช�ำระหนี้จากยอดเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัด รวมถึงการคืนค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มตามสัดส่วนทันทีโดย
ไม่ต้องร้องขอ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ยังมีนโยบายทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจได้ในระยะยาว เช่น การสร้างรถไฟฟ้า
การสนับสนุน EV Car การสร้างมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง และ EEC เป็นต้น
• สภาพอากาศ

ในแง่ของการจ�ำหน่ายไฟฟ้า คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงอยู่ในระดับสูงและอาจเกิดภาวะภัยแล้ง ท�ำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อท�ำ
ความเย็นและผลิตน�้ำแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ มลพิษ PM 2.5 ยังส่งผลให้มีการใช้เครื่องฟอกอากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้มี
การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสูงขึ้นตามไปด้วย
• อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะช่วยให้มีต้นทุนทางการเงินลดลง ส่งผลให้เอื้อต่อการลงทุนเพื่อท�ำธุรกิจได้มากขึ้น
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ปัจจัยด้านลบ
• เศรษฐกิจโลก

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าส�ำคัญที่อาจมีต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น เช่น การเจรจาทางการค้ากับจีน
ไม่ลงตัว การท�ำ Limited Trade Deal กับญี่ปุ่น การตัดสิทธิ GSP ต่อไทย เป็นต้น รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ของต่างประเทศ เช่น จีนกับฮ่องกง ที่อาจขยายไปสู่สงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างประเทศได้
• โรคระบาด

การเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
โดยเฉพาะจากจีนจะลดลงเป็นจ�ำนวนมากในช่วง High Season ท�ำให้ธุรกิจโรงแรม ขนส่ง ค้าปลีก ค้าส่ง ขาดรายได้ ส่งผลให้
มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร เนื่องจากประเทศจีนสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อเกิดโรคระบาด
ท�ำให้จีนหยุดการสั่งซื้อดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ในขณะที่เกิดต้นทุนในการปลูกไปแล้ว อาจจะท�ำให้หนี้
ภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
• ภัยธรรมชาติ

ในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ การเกิดภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้น�้ำในปริมาณมาก อาจท�ำให้การผลิตสินค้าและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะการส่งออกข้าว ที่อาจเกิดผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังรายได้ของแรงงานและเกษตรกร ซึ่งจะพัวพันไปถึงภาคครัวเรือนที่ทำ� ให้มีรายได้ลดลงในที่สุด
• ภาคครัวเรือน

รายได้จากการท�ำงานและการท�ำธุรกิจซบเซามีผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนไทยลดลง อีกทั้งมีภาระหนี้ต่อรายได้สูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อเนื่อง ท�ำให้มีเงินออมลดลงและต้องรับภาระช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการติด Solar Cell หรือการเป็น VSPP
ที่ไม่ขนานไฟฟ้าเข้าระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองมากขึ้น และซื้อไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลง
• พฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจท�ำให้ธรุ กิจบางอย่างไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ในระยะสัน้ ส่งผลให้
ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้
• ค่าเงินบาท

ความผันผวนของค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการคาดการณ์และควบคุมได้ยาก ท�ำให้ประเมินทิศทาง
เศรษฐกิจและออกมาตรการควบคุมได้ยาก
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เปรียบเทียบหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562
กลุ่มลูกค้า

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

กลุ่มลูกค้า

ลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายย่อย

2562

2560

2559

2562

2561

2560

2559

อุตสาหกรรม
พาณิชย์รายใหญ่
รวมลูกค้ารายใหญ่

61,252.94 62,825.08 62,539.59
16,775.46 15,875.90 5,163.43
78,028.40 78,700.98 77,703.02

60,928.27
14,892.99
75,821.26

(2.50)
5.67
(0.85)

0.46
4.70
1.28

2.64
1.82
2.48

3.95
6.94
4.52

บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์รายย่อย
รวมลูกค้ารายย่อย

34,905.54 32,078.34 31,332.93
12,141.89 11,480.25 11,176.67
47,047.44 43,558.59 42,509.60

30,934.14
10,378.84
41,312.98

8.81
5.76
8.01

2.38
2.72
2.47

1.29
7.69
2.90

6.97
8.05
7.24

8,712.54 8,297.54 8,228.90 8,756.36
4,389.74 4,116.77 3,959.35 3,783.05
13,102.29 12,414.31 12,188.24 12,539.41
138,178.13 134,673.89 132,400.86 129,673.65

5.00
6.63
5.54
2.60

0.83
3.98
1.85
1.72

(6.02)
4.66
(2.80)
2.10

3.98
1.60
3.25
5.24

ราชการและรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รวมภาครัฐและอื่น ๆ

ภาครัฐและอื่น ๆ

2561

อัตราเพิ่ ม - ลด (ร้อยละ)

รวม

เปรียบเทียบหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า
ปี 2562

ล้านหน่วย
100,000
80,000

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

60,000
40,000
20,000
อุตสาหกรรม

พาณิชย์
รายใหญ่

รวมลูกค้า
รายใหญ่

บ้าน
อยู่อาศัย

พาณิชย์
รายย่อย

รวมลูกค้า
รายย่อย

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

อื่น ๆ

รวมภาครัฐ
และอื่น ๆ

อัตราเพิ่ ม (ลด) หน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า
ปี 2562

ร้อยละ
13.00
8.00

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

3.00
0
-2.00
-7.00

อุตสาหกรรม

พาณิชย์
รายใหญ่

รวมลูกค้า
รายใหญ่

บ้าน
อยู่อาศัย

พาณิชย์
รายย่อย

รวมลูกค้า
รายย่อย

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

อื่น ๆ

รายงานประจำ�ปี 2562

รวมภาครัฐ
และอื่น ๆ
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เปรียบเทียบหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562
สูงสุด 10 กิจกรรมแรก

หน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

กลุ่มลูกค้า
• อาหาร
• เหล็ก
• อิเล็กทรอนิกส์
• ยานยนต์
• พลาสติก
• โรงแรม
• สิ่งทอ
• ห้างสรรพสินค้า
• ซีเมนต์
• ปศุสัตว์

อัตราเพิ่ ม - ลด (ร้อยละ)

2562

2561

2560

2559

2562

2561

2560

2559

13,335.84
6,266.31
5,887.87
4,282.94
3,608.26
3,244.79
3,003.65
2,952.20
2,882.73
2,393.29

13,260.71
6,736.69
6,251.60
4,627.66
3,496.80
3,149.47
3,293.05
2,926.57
3,284.58
2,254.69

13,237.07
6,400.65
6,083.74
4,621.69
3,273.34
3,045.40
3,620.21
2,847.50
3,474.79
2,174.41

12,915.77
5,735.66
5,864.96
4,677.75
3,306.42
3,065.95
4,167.53
2,761.39
3,635.77
2,084.24

0.57
(6.98)
(5.82)
(7.45)
3.19
3.03
(8.79)
0.88
(12.23)
6.15

0.18
5.25
2.76
0.13
6.83
3.42
(9.04)
2.78
(5.47)
3.69

2.49
11.59
3.73
(1.20)
(1.00)
(0.67)
(13.13)
3.12
(4.43)
4.33

4.07
7.17
0.72
4.89
5.27
6.41
(0.22)
5.54
(1.03)
7.71

เปรียบเทียบหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ
ปี 2562

ล้านหน่วย
15,000
10,000

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

5,000
อาหาร

เหล็ก

อิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์

พลาสติก

โรงแรม

สิ่งทอ

ห้างสรรพสินค้า

ซีเมนต์

ปศุสัตว์

อัตราเพิ่ ม (ลด) หน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : สูงสุด 10 อันดับ
ปี 2562

ร้อยละ
20
10

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

0
-10
-20
อาหาร
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รายงานประจำ�ปี 2562

เหล็ก

อิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์

พลาสติก

โรงแรม

สิ่งทอ

ห้างสรรพสินค้า

ซีเมนต์

ปศุสัตว์

เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2559 - 2562
กลุ่มลูกค้า

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

กลุ่มลูกค้า

2562

2562

2561

33,234
38,716
71,950

1.96
8.37
5.44

2.85
5.28
4.15

3.91
3.55
3.71

3.26
8.28
5.90

บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์รายย่อย
รวมลูกค้ารายย่อย

17,816,406 17,450,482 17,101,515 16,739,832
1,389,912 1,364,289 1,348,134 1,237,659
19,206,318 18,814,771 18,449,649 17,977,491

2.10
1.88
2.08

2.04
1.20
1.98

2.16
8.93
2.63

2.45
6.98
2.75

ราชการและรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รวมภาครัฐและอื่น ๆ

295,498 294,455 280,740 321,150
610,099 581,807 555,768 524,046
905,597 876,262 836,508 845,196
20,193,865 19,768,754 19,360,779 18,894,637

0.35
4.86
3.35
2.15

4.89
4.69
4.75
2.11

(12.58)
6.05
(1.03)
2.47

(1.34)
4.47
2.18
2.74

36,213
45,737
81,950

อุตสาหกรรม
พาณิชย์รายใหญ่
รวมลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายย่อย

ภาครัฐและอื่น ๆ

รวม

2561

2560

อัตราเพิ่ ม - ลด (ร้อยละ)
2559

34,532
40,090
74,622

35,516
42,205
77,721

2560

2559

เปรียบเทียบหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า
ปี 2562
ราย
100,000
80,000

ราย
25,000,000
20,000,000

ลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายย่อย

ปี 2561
ราย
100,000
80,000

60,000
40,000

15,000,000
10,000,000

60,000
40,000

20,000

5,000,000

20,000

อุตสาหกรรม พาณิชย์
รายใหญ่

บ้าน
อยู่อาศัย

รวมลูกค้า
รายใหญ่

พาณิชย์
รายย่อย

ปี 2560

ภาครัฐและอื่น ๆ

ราชการและ อื่น ๆ
รัฐวิสาหกิจ

รวมลูกค้า
รายย่อย

ปี 2559

รวมภาครัฐ
และอื่น ๆ

อัตราเพิ่ ม (ลด) หน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปี 2559 - 2562 : กลุ่มลูกค้า
ปี 2562

ร้อยละ
10
5

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

0
-5
-10
-15

อุตสาหกรรม

พาณิชย์
รายใหญ่

รวมลูกค้า
รายใหญ่

บ้าน
อยู่อาศัย

พาณิชย์
รายย่อย

รวมลูกค้า
รายย่อย

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
รายงานประจำ�ปี 2562

อื่น ๆ
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ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นองค์กรดิจทิ ลั (Digital Utility) เพือ่ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ความมัน่ คง เชือ่ ถือได้
ระบบไฟฟ้าที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ความส�ำคัญในการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจรบน Digital Platform โดยการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดิมและพัฒนาธุรกิจใหม่
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านโครงสร้างและการด�ำเนินธุรกิจ มีผู้ประกอบการธุรกิจ
รายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างมากมาย มีการเปิดเสรีการแข่งขันในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งความคาดหวังที่สูงขึ้น
ของลูกค้า ทั้งด้านเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้าและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมี Disruptive Technology เกิดขึ้น โดยมี
ภาพสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านหลัก ดังนี้
1. Electrification : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานในภาคขนส่ง การผลิตความร้อนจะเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การใช้ Heat Pump
2. Decentralization : ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เพิ่มมากขึ้น เช่น Distributed Generation Micro Grid
Prosumer
3. Digitalization : มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบไฟฟ้ามากขึ้น เช่น Real Time Communication and
Operation System Smart Meter Smart Sensor และ Automation System
ส�ำหรับประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน จึงก่อให้
เกิดแรงขับเคลื่อนต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการเพิ่มคุณภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
การเพิ่มของพลังงานทดแทนที่ต่อเชื่อมกับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าชุมชน (Community
Power Plant) เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิวฒั นาการของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
(EV) ความต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้า (Charging Station) และแหล่งกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) รวมถึงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนไปจากผู้ซื้อไฟฟ้ามาเป็น Prosumer (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้า) การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading) ระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง (Peer to Peer Commerce) นอกจากนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence : AI) Machine Learning รวมถึงการใช้ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data Data Analytics จะมีส่วน
ในการพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง ๆ ท�ำให้รูปแบบการให้บริการและการด�ำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ Digital Utility จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นโอกาสและความท้าทายต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กร ปรับปรุง
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมไฟฟ้า ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างสิ้นเชิง
ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำแผนงานให้สอดคล้อง
กับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ระบบไฟฟ้า

1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและเพิ่มสถานี
จ�ำหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงเชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ได้ถึงกว่า 5,000 MW ในปี 2567 รวมทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่จะมีการรับซื้อตามนโยบายของรัฐ
ได้ถึง 2,900 MW
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1.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ลดปัญหาและอุปสรรคด้านปฏิบัติการบ�ำรุงรักษาและความปลอดภัย ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ดำ� เนินการจากโครงการในระยะที่ 1
1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการบริการกระแส
ไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ำกินทางการเกษตร ไร่นา-ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรและ
พัฒนา ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก เนื่องจากตามวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วม
โครงการ จึงได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ในช่วงแรกของ
โครงการนั้น มีเกษตรกรบางส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ (ไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร) ท�ำให้ไม่สามารถจัดเข้า
ด�ำเนินการตามโครงการได้ ปัจจุบันได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้าถึงรายละเอียดข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานโครงการมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ
1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำ� หนดไว้
1.5 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเทคโนโลยี
ทดสอบการออกแบบการใช้งาน และประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ส�ำหรับ
ขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป การด�ำเนินโครงการแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 : งานติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ
(Smart Meter) ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ และระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration System)
และกลุ่มงานที่ 2 : งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation) เป็นงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในสถานีไฟฟ้า
2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 ด้านการยกระดับระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

• โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) ส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เพื่อ
ขยายผลและติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจและพึงพอใจ
ในการอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ถูกต้องแม่นย�ำ รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส การปฏิบัติงานที่ดี และด้าน
การบริหารงานที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพือ่ พัฒนารูปแบบการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าในพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ เชือ่ ถือได้ และเพิม่ คุณภาพของระบบไฟฟ้า โดยจัดหา
แหล่งพลังงานให้กับพื้นที่ห่างไกลและมีพลังงานไม่เพียงพอ ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจ�ำหน่ายที่มีระยะไกล
อีกทั้งพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยี Smart Grid สนับสนุนการเพิ่มปริมาณพลังงานทดแทนตามนโยบายของ
รัฐบาล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีวงเงินลงทุน 265 ล้านบาท ระยะเวลา
ด�ำเนินการปี 2560 - 2562 งานหลัก ๆ จะเป็นการติดตั้งระบบ Micro-Grid Controller, Battery Storage และระบบสื่อสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 เพื่อขยายผลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) โดยพื้นที่ด�ำเนินการครอบคลุมเทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ
ทั้ง 4 ภูมิภาค และพื้นที่ติดตั้งแหล่งผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งจะท�ำให้ผู้ใช้ไฟ้ฟาเกิดความเชื่อมั่นในการอ่านหน่วย
สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
วางแผนการบริหารจัดการและการบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพิ่มความน่าเชื่อถือได้
และคุณภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า
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• แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS 3) เป็นโครงการจัดท�ำระบบแผนที่และข้อมูลระบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
o การวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบไฟฟ้า
o การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
o การบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
o การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ซึง่ จะส่งผลให้ระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีความมัน่ คง ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว แม่นย�ำ สามารถพัฒนาการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้า รวมทั้งประหยัดเวลาและก�ำลังคน
เป็นการช่วยสนับสนุนความเสี่ยงในด้านการให้บริการลูกค้า
2.2 ด้านการเชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

• แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถเข้าถึงบริการ Online ครบวงจร สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การช�ำระค่าไฟฟ้า ค�ำนวณและ
แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงก�ำหนดช�ำระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ต่อกลับมิเตอร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยเปิดให้
ดาวน์โหลดบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจากการด�ำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มียอดลงทะเบียนกว่า 5 ล้านราย
และมีความพึงพอใจต่อระบบเพิ่มขึ้น
เริ่มพั ฒนา
ใช้ระบบ

App Release!!

Grand Opening

PEA Smart Plus Phase2

PEA Mobile Application

เปิดดาวน์โหลด

เปิดตัว

ระยะที่ 1 - 2

เพิ่ มฟังก์ชันการบริการลูกค้า

PEA Smart Plus

PEA Smart Plus

แบบครบวงจร

ปี 2559 - 2560

19 ก.พ. 2561

16 มี.ค. 2561

ปี 2562

• ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เป็นช่องทางในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการสอบถามข้อมูล
การแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การรับค�ำร้องขอใช้ไฟ การขอสมัครรับบริการ SMS การรับเรื่องร้องเรียน / แนะน�ำ การแจ้งเบาะแส และ
การให้บริการต่าง ๆ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกับผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) มีการ
ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานเป็นรายเดือน รวมถึงรายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นรายไตรมาสและ
รายปี ปัจจุบัน 1129 PEA Call Center ด�ำเนินการอยู่ในระยะที่ 3 (2559-2564) ได้นำ� เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น มีช่องทางการให้บริการทั้งรูปแบบ Voice Channel (90 คู่สาย) และ Non-Voice Channel
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร IVR Self Service Web Chat และ e-mail รวมถึงการให้บริการผ่าน Social Media (Facebook และ
Twitter) ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เพือ่ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment ของกระทรวงการคลัง และรองรับการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้นำ� ระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เข้ามาใช้งาน ซึ่งท�ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับใบเสร็จรับเงิน /
ใบก�ำกับภาษี สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ส่งผลให้แนวโน้มการช�ำระเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงหากเทียบกับจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ช�ำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน สามารถท�ำให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดต้นทุนการพิมพ์และการจัดส่งเอกสารใบก�ำกับภาษีได้ถึง 17.63 ล้านบาทต่อเดือน
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• กระบวนการหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-LG on Blockchain) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ท�ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ไม่ต้องเดินทางกลับมายื่นหลักประกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือน�ำหลักประกันที่หมดอายุคืนธนาคาร ท�ำให้ลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% รวมถึงลดการใช้กระดาษและค่าด�ำเนินการได้ประมาณ 7 แสนบาทต่อปี
• ระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้ระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ร่วมกับ
การใช้ข้อมูลจากระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยใช้การอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ด้วยเครื่อง
(Smart Card) ซึ่งในปี 2562 ได้พัฒนาระบบโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รองรับในแบบฟอร์มค�ำร้องขอใช้ไฟฟ้าและสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท�ำให้สามารถยกเลิกการเรียกส�ำเนาเอกสาร ลดการใช้กระดาษและการเก็บเอกสาร รวมถึงลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้า และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.3 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ (Digital Document) ตามนโยบาย Paperless ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถระบบงานสารบรรณเดิม ในปี 2562 จึงได้นำ� ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบรวมศูนย์ (Digital Document) เข้ามาใช้ ซึ่งสามารถบริหารจัดการเอกสารแบบ Electronic Form และ Workflow
รวมถึงการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ สามารถใช้งานผ่าน Smartphone และ Tablet ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้
ยังได้จัดหา iPad ส�ำหรับผู้บริหารเพื่อให้รองรับการใช้งานตามที่กล่าวมาข้างต้น
• ระบบติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Monitoring System : RMM) การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคได้พฒั นาระบบติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ ง (RMM) เพือ่ ช่วยให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรมีความ
เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยระบบสามารถแสดง KRI Risk Appetit, Risk Tolerance,
Impact Likelihood และรายงานผลสถานะ KRI รวมถึงรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรม การด�ำเนินงานแต่ละปัจจัยเสีย่ ง
และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงกิจกรรมทีไ่ ม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยการส่ง e-mail แบบอัตโนมัติ
ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องเมือ่ เกิดความเสีย่ ง ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ งเป็นไปตามเป้าหมาย
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2.4 ด้านโครงสร้างพื้ นฐานด้านดิจิทัล

• ออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงระบบสื่อสารระดับ Core Layer ให้รองรับ IP Network
ทั่วประเทศ เพื่อรองรับ / ขยายความต้องการใช้งาน (Capacity) ของ IP Access Network ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มความ
น่าเชื่อถือของโครงข่าย (Network Reliability) ทั้งระดับ Physical และ Logical รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โครงข่ายในระดับ Regional ได้ดียิ่งขึ้น ปลดล็อกข้อจ�ำกัดจากโครงข่ายที่เป็น Legacy (SDH-TDM) ที่มีข้อจ�ำกัดในการบริหาร
จัดการโครงข่าย การขยาย Bandwidth และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโครงข่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูง
• ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System) เป็น Collaboration Platform ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งรองรับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และ Smart Device ได้ทั้งรูปแบบข้อความ เสียง วิดีโอ มัลติมีเดีย
การสนทนาแบบกลุ่ม และ VDO Conference ท�ำให้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและพนักงาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนรับการแจ้งเตือนข่าวสารประชาสัมพันธ์ เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจากการใช้งานในปี 2562 ท�ำให้ประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือ 27 ล้านบาทต่อปี และลดค่าใช้จ่าย
SMS 13 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อกับ PEA Call Center ผ่านทาง Web Browser และแอปพลิเคชัน
PEA Smart Plus โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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• ระบบ Digital Radio เป็นระบบที่มาทดแทนเทคโนโลยี Analog ท�ำให้สามารถติดต่อสื่อสารในกระบวนการแก้ไขกระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง ลดปัญหาการรบกวนสัญญาณ ซึ่งในปี 2562 ได้น�ำออกใช้ที่ กฟก.1 - 3 และจะออกใช้ได้ทั่วประเทศภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2564
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Data Center) ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญของประเทศ ต้องกระท�ำตามวิธกี ารปลอดภัยในระดับเคร่งครัด และเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ Digital Infrastructure มีความมัน่ คง
ปลอดภัย และมี Capacity รองรับการเป็น Digital Utility ในปี 2562 จึงได้เปิดใช้งาน Data Center ซึ่งสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรฐานของการให้บริการในระดับ Tier III และใช้โครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี Cloud ทั้งนี้ในการ
ออกแบบอาคาร ได้ค�ำนึงถึงแนวทาง Green IT โดยอาคารแห่งนี้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย
จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ในระดับ Gold แห่งแรกของประเทศไทย
• ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ได้ด�ำเนินการขยายขอบเขตการตรวจประเมินด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยได้ใบรับรอง 9 แห่ง จาก 13 แห่ง โดยจะครบทุกการไฟฟ้าเขตภายใน
ปี 2564 และทบทวนนโยบายและระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ และท�ำสื่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นประจ�ำทุกปี
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2.5 ด้านการด�ำเนินธุรกิจดิจิทัล

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มกี ารด�ำเนินงานด้านธุรกิจใหม่ทมี่ งุ่ เน้นการให้บริการผ่านระบบดิจทิ ลั ทัง้ หมด 2 โครงการ
ได้แก่ PEA Solar Hero Application และ PEA Care & Services โดยทั้ง 2 โครงการ ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของทั้ง 2 โครงการมีดังต่อไปนี้
โครงการ PEA Solar Hero Application
ที่มาของโครงการ

สถานะของโครงการ PEA Solar Hero Application

- ปัญหาในภาพรวมของ Solar Rooftop ในประเทศไทย
• เกิดอุบตั เิ หตุจากการติดตัง้ และอุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มาตรฐาน
• ประชาชนไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ Solar Rooftop ขาดแหล่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
• ประชาชนไม่มีเงินทุนในการติดตั้ง
• ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายและ
การดูแลระบบหลังการติดตั้ง
- นโยบาย PEA 4.0 ของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการฯ นี้ถือเป็นการด�ำเนินการให้เกิดความสอดคล้อง
กับนโยบาย PEA 4.0 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องการ
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ ๆ ให้มคี วามทันสมัย
แข่งขันในตลาดโลกได้ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
พลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้
เติบโตและก้าวหน้า

ในปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินการเปิดตัวโครงการน�ำร่อง
PEA Solar Hero Application ทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบไป
ด้วย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2562 และได้เปิดตัวโครงการ PEA Solar Hero Application
อย่างเป็นทางการ ณ ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการเชิงคุณภาพ

• ภาคประชาชน : ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดตัง้ Solar Rooftop ลดค่าใช้จา่ ย การใช้พลังงานในครัวเรือน
ปัจจุบันติดตั้งเริ่มต้นที่ 40,000 บาท / kW
• ภาคสังคม / ประเทศ / ชุมชน : ใช้พลังงานสะอาด
What is PEA Solar Hero Application
ลดการน�ำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
แอปพลิเคชันส�ำหรับผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อใช้
• การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค : บริหารจัดการพลังงานได้งา่ ยขึน้
พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มคี วามปลอดภัย ความมัน่ คง สามารถมอนิเตอร์ติดตามก�ำลังการผลิตแหล่งพลังงานสะอาด
รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างยั่งยืน โดยผู้ใช้งาน อื่น ๆ
สามารถด�ำเนินการผ่านแอปพลิเคชันได้ตงั้ แต่ตน้ จนจบ เปรียบ
ในโอกาสที่ปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก่อตั้งองค์กร
เสมือนเป็น One Stop Service ของการติดตั้ง Solar Rooftop ครบ 60 ปี PEA Solar Hero Application จะมอบของขวัญ
จุดเด่นของ PEA Solar Hero Application มีดังนี้
ให้กับองค์กร โดยจัดท�ำกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาขนาดก�ำลังการผลิต ภายใต้ชื่อ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้” ดังนี้
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop
• 60 ความร่วมมือ - เป็นการจัดหาผู้ลงทุนติดตั้ง Solar
2. มีรปู แบบการลงทุนในการติดตัง้ ไม่วา่ จะเป็นการลงทุนเอง / Rooftop ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement
บริการสินเชื่อจากธนาคาร / หาผู้ลงทุนให้
(Private PPA)
3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ผู้ให้บริการติดตั้ง ที่ได้มาตรฐานการ
• 60 การให้ - เป็นการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
รับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานของสังคมในการติดตัง้ Solar Rooftop โดยการไฟฟ้า
4. สามารถติดตามขั้นตอนการด�ำเนินการติดตั้ง และ ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ลงทุนให้
สามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าในลักษณะ Real-Time จาก
Solar Rooftop ได้
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โครงการ PEA Care & Service Application
ที่มาของโครงการ

• นโยบายผู้ว่าการที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น PEA Digital Utility จึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการบริการ
ลูกค้า
• โครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า ท�ำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีช่างที่ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการมากกว่า 6,000 ราย
ทั่วประเทศ
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพร้อมและต้องการขยายการให้บริการดูแลบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากับประชาชน (Behind
Meter)
What is PEA Care & Services Application

เป็นแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำหรับให้บริการตรวจสอบซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
ที่พักอาศัย โดยช่างไฟฟ้า (จากโครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า ) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย แบบครบวงจร One-Stop Service
สถานะของโครงการในปี 2562

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเปิดให้บริการใน
5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก
ยอดดาวน์โหลด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 656 ครั้ง มีผู้ชำ� ระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่นแล้วกว่า 30 ราย
แผนการด�ำเนินงานในปี 2563

• ให้บริการพื้ นที่ 5 จังหวัดน�ำร่อง
•

นครปฐม ปทุมธานี
เพชรบุรี ขอนแก่น พิ ษณุโลก
ขึ้นทะเบียนช่างจากโครงการ
1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั้ง 12 เขต
เพื่ อพร้อมให้บริการครอบคลุม
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Q1

พร้อมให้บริการ 2 เซอร์วิส
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย
1. ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ก่อนขอมิเตอร์
2. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายหลังติดตั้งมิเตอร์

Q2
พร้อมให้บริการ 2 เซอร์วิส
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
พร้อมแบบรายงานหลังการตรวจสอบ
2. บริการล้างแอร์

Q3

Q4
MARKET PLACE
สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
ออนไลน์บน PLATFORM
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
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3. การบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 การบริหารอัตราก�ำลัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) จึงได้ปรับปรุงอัตราก�ำลังในงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
ของส�ำนักงานการไฟฟ้าให้เพียงพอ และปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานจากเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าดัชนีระยะเวลา
ไฟฟ้าดับ (System Average Interruption Duration Index : SAIDI) เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า
3.2 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการรองรับภารกิจในปัจจุบนั และ
อนาคต จึงได้มีการทบทวนปรับปรุงภาระงานของทุกหน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีการโอนย้ายหน่วยงาน ภาระงาน ยกฐานะ
หน่วยงานให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น และได้ประกาศใช้โครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริหารผลการปฏิบัติงาน โดยจัดวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้วยการก�ำหนด
วิธีปฏิบัติและตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสร้างความผูกพันให้เกิดกับพนักงาน และได้ใช้ผลของการ
ประเมินการปฏิบัติงานในการจ่ายค่าตอบแทน การพิจารณาแต่งตั้ง การคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และการส่งบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา
3.4 การยกระดับความพึ งพอใจและความผูกพั นของบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยไม่สร้าง
เงือ่ นไขหรือเรียกร้องต่อองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงได้ทำ� การส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันกับบุคลากรในองค์กรเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลที่ได้จากการส�ำรวจมาปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างให้บุคลากรในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
ความพึงพอใจและความผูกพันยิ่งขึ้น อันจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการด�ำเนินงานและต่อลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.5 การส่งเสริมและพั ฒนาบุคลากร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าและส�ำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยได้ก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกต�ำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ ทัง้ ทางด้านเทคนิคซึง่ เป็นความรูห้ ลักและความสามารถ
เฉพาะขององค์กร ความรู้ ความสามารถ ตามลักษณะงานต่าง ๆ การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรมและ
คุณธรรม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) ครอบคลุมผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ ทัง้ นีไ้ ด้นำ� รูปแบบการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10
มาเป็นส่วนในการจัดท�ำแผน IDP ในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทางด้านวิศวกรรมและ
บริหารจัดการ เช่น คุณภาพไฟฟ้า ความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้า Hotline เป็นต้น ซึง่ จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริม
และสร้างเวทีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ รวมทัง้ ส่งเสริมความสามารถในการท�ำวิจยั และพัฒนานวัตกรรมของพนักงาน
โดยจัดเวทีประชุมวิชาการ การประกวด และการสัมมนาต่าง ๆ เช่น จัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ปี 2562 (PEACON & Innovation 2019) การจัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน
การจัดการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น การจัดงาน PEA Standard Performance Day นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรได้มีโอกาสไปน�ำเสนอ
บทความวิชาการในเวทีนานาชาติ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมและมีศักยภาพที่เพียงพอ และรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต
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3.6 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างกลไก เพื่อน�ำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร โดยการน�ำความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน หรือสิ่งที่เรียกว่า ทุนทางปัญญาขององค์กร มาใช้ใน
การพัฒนากระบวนงาน เพิ่ม Productivity ขององค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
โดยได้ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรม
ผ่านกระบวนการที่ส�ำคัญ คือ การจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม โดยเริ่มต้นจากการก�ำหนดองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
ขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เสียงของลูกค้า ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
นโยบายผูบ้ ริหารระดับสูง แผนงานส�ำคัญ และความสามารถพิเศษขององค์กร เป็นต้น และด�ำเนินการรวบรวมองค์ความรู้
ดังกล่าวเพื่อจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารทั่วไป และได้ท�ำการเผยแพร่ถ่ายทอด
ความรู้ดังกล่าวผ่านกระบวนการสอนงาน ฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งผ่านระบบสารสนเทศจัดการความรู้ขององค์กร
รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรูใ้ หม่เพือ่ ต่อยอดความรูเ้ ดิม ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับกระบวนการ
ท�ำงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 (PEACON & Innovation
2019) การแสดงผลงานนวัตกรรมและการจัดงานองค์ความรู้ การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น และยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป ผ่านการตั้งศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเยี่ยมเยียนผู้ใช้ไฟฟ้า การสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Call Center การให้ความรู้แก่ชุมชน การประชุมวิชาการ
การสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดท�ำคู่มือเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีฐานความรู้
ที่พร้อมน�ำไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
4. การบริหารจัดการพั สดุ
4.1 การบริหารพั สดุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการจัดหาและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3
การบ�ำรุงรักษา การตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซงึ่ มิใช่เป็นเจ้าหน้าทีต่ ามความจ�ำเป็น เพือ่ ตรวจ
สอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา
4.2 การพั ฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

ในการพัฒนาระบบการจัดส่งพัสดุ รวมถึงคลังสินค้าเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามห่วงโซ่อุปทาน โดยได้ด�ำเนินงาน
พัฒนาระบบสนับสนุนห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) ได้แก่ การพัฒนาคลังพัสดุรปู แบบคลังสินค้าสมัยใหม่
(Modern Warehouse) โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) และ Barcode มาใช้งานร่วมกับการ
จัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และด�ำเนินการตามแผนงาน การบริหารจัดการด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยของคลังพัสดุ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) โดยจัดหารถยกโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะในการท�ำงานภายใน
Warehouse และก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ เพือ่ เอือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั ิงานและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ
ให้ดียิ่งขึ้น
4.3 โครงการพั ฒนาคลังพั สดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการให้บริการงานก่อสร้างโครงการ
งานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และงานบ�ำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความจ�ำเป็นต้องสนับสนุนพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อม
ต่องานบริการและเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลพัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ
Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse โดยทดลองติดตั้งใช้งานที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสกลนคร (Pilot ProJect) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ท�ำให้ข้อมูลพัสดุคงคลังมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 มีมูลค่าพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจ่ายเข้างาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 15,961.26 ล้านบาท และ
มูลค่าพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าคงคลังเฉลี่ย จ�ำนวน 9,228.84 ล้านบาท เท่ากับมีอัตราการหมุนเวียนพัสดุ 1.73 เท่า
รายงานประจำ�ปี 2562
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5. การบริการ
5.1 บริการด้านไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่หลักในการจัดส่ง จ�ำหน่าย และให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลูกค้า โดยแบ่งเขตการให้บริการ
ออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ละภาคประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต
รวมเป็น 12 เขต มีศูนย์การให้บริการลูกค้าและส�ำนักงานการไฟฟ้าในสังกัดรวมทั้งหมด 946 แห่ง ครอบคลุม 74 จังหวัด
ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ไปยังห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และ
ได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ (PEA Mobile Shop) เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชนที่สำ� คัญ อีกทั้งได้มีการพัฒนา 1129 PEA
Call Center เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ โทรสาร และข้อความสั้น (SMS) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหา
และค�ำร้องของลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานคุณภาพบริการ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ One Touch Service ได้พัฒนากระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสถานที่ขอใช้ไฟด้วยระบบแผนที่ PEA Map และปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้า
ขัดข้อง โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนที่ GIS และข้อมูลพยากรณ์อากาศ ร่วมกับระบบควบคุมจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ
(SCADA) ซึง่ ท�ำให้สามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ อีกทัง้ มีการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าและ
พัฒนาระบบ Barcode ให้สามารถรองรับการช�ำระเงินผ่านตู้ ATM เพื่อเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินของประชาชน และการกรอก
ข้อมูลลงในระบบค�ำร้องได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ด้วยเครื่องอ่าน Smart
Card Reader ท�ำให้ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มระดับความพึงพอใจ
การให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (PEA Mobile Application) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการเปิดการให้บริการ
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “PEA Mobile” โดยลูกค้าสามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android
ซึ่งระบบสามารถให้บริการตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า ค้นหาจุดให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส�ำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ PEA Shop แจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และเสนอแนะร้องเรียนผ่านทาง PEA Mobile Application
โดยมีการปรับปรุงระบบ PEA Moblie Application ให้สามารถช�ำระค่าไฟฟ้าแบบหักบัญชีบัตรเครดิตประเภท VISA และ
Master Card ผ่าน 2C2P หรือ Counter Service และด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบ
ครบวงจร ที่ชื่อว่า “PEA Smart Plus”
ส�ำหรับการให้บริการผ่านระบบ Online นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเว็บไซต์ www.pea.co.th เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้า และยังมีส่วนของ PEA e-Service ซึ่งประกอบด้วย PEA e-Pay และ PEA
e-Invoice ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการช�ำระค่าบริการและตรวจสอบค่าบริการ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถ
ติดตามข่าวสารและประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่าน Social Media ซึ่งได้แก่
Facebook : http://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority
Twitter : https://twitter.com/pea_thailand
5.2 บริการด้านก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ กับผูใ้ ช้ไฟฟ้า เพือ่ ให้งานบริการในลักษณะครบวงจรมากยิง่ ขึน้ และถือได้วา่ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อกระบวนการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า และเป็นกระบวนการทีม่ สี ว่ นในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยตรง แบ่งประเภทการให้บริการเป็น 5 ด้าน
ดังนี้ บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านบ�ำรุงรักษา บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และบริการรับเป็น
ที่ปรึกษา
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5.3 บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�ำความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญและมีประสบการณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้บริการทั้งในด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการแก่ลูกค้าภายนอก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีการรับประกันคุณภาพงาน ความรวดเร็ว และให้บริการในราคาที่ยุติธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประเภทของงานที่ให้บริการ ได้แก่ งานที่ปรึกษาและออกแบบ
ระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และ
งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
5.4 บริการสารสนเทศและสื่อสาร

เป็นการให้เช่าเส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ ในรูป Dark Fiber และ Bandwidth โดยมีกลุม่ ลูกค้า 3 กลุม่ หลัก ๆ คือ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
(Operator) โดยขยายโครงข่ายสื่อสาร กลุ่มโรงไฟฟ้า / ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer) เพื่อควบคุมสั่งการและ
ติดตาม (Monitor) ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า และกลุ่มความมั่นคง เช่น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยการใช้
โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมจะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) ท�ำให้ประเทศลดการลงทุน
ซ�ำ้ ซ้อนบริการด้านพลังงานทดแทน
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รายงานวิเคราะห์
การด�ำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน
เพื่อให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผ่านการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ท�ำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบท
ระดับหมู่บ้านรวม 74,298 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ และในระดับครัวเรือนรวม 22.17
ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ได้กำ� หนดไว้และตอบสนองต่อนโยบาย
ภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะให้บริการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามาในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาส�ำหรับที่อยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) ตามนโยบาย
รัฐบาล ดังนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการวางแผนเพือ่ พัฒนาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้โครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและให้บริการแก่ผเู้ ชือ่ มต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มัน่ คง
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเข้ามาช่วยบริหารการจัดการและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ตาม
หลักเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทัง้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้วย รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมี
บริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือ พีอีเอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการเป็นทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมและการจัดการพลังงาน
รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรที่สนใจ
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ความมัน่ คงและเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้คา่ ดัชนีจำ� นวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (System Availbility Interruption
Frequency Index : SAIFI) และค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (System Availbility Interruption Duration Index: SAIDI) ใน
ปี 2562 มีค่าดีกว่าปี 2561 โดย SAIFI มีค่าเท่ากับ 3.10 ครั้ง / ราย / ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 0.71 ครั้ง / ราย / ปี
และ SAIDI มีค่าเท่ากับ 73.82 นาที / ราย / ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 16 นาที / ราย / ปี
ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกต�ำแหน่งงาน และมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ
การด�ำเนินงานในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาด้วย IDP และการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 เน้นการพัฒนา
ด้วยวิธี On The Job Training : OJT และ Coaching พร้อมกับลดการอบรมแบบ Inclass โดยจ�ำนวนชั่วโมงที่ใช้การพัฒนา
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นไปตามตาราง
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งมั่นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนที่ส�ำคัญ
ท�ำให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
โดยพิจารณาจากจ�ำนวนการรวบรวมองค์ความรู้ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (ตามตาราง)
แสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�ำคัญของการผลักดันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น Digital Utility อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง
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รายการ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ล้านบาท)
จ�ำนวนชั่วโมงที่ใช้พัฒนา/คน/ปี (ชั่วโมง)
จ�ำนวนการรวบรวมองค์ความรู้ (เรื่อง)

ปี 2562

ปี 2561

เปรียบเทียบ
ร้อยละ
เพิ่ ม / (ลดลง)

347.38
27.40
12,687

313.25
20.16
10,125

10.90
35.91
25.30

อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับการแข่งขันระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงภาวะ
อากาศของโลก การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน และการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยั้งในการบริหารจัดการ การพัฒนา ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้าน สู่การ
เป็นองค์กรที่มีสถานะมั่นคง ทันสมัย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้รวม 519,819 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขาย
และการให้บริการ 518,128 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 506,502 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อไฟฟ้า 439,968 ล้านบาท และมีก�ำไร
สุทธิเท่ากับ 13,317 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน 7,299 ล้านบาท เป็นผลจากการที่คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งคืนเงินรายได้ค่าไฟฟ้า จ�ำนวน 7,777 ล้านบาท เพื่อให้มีฐานะทางการเงิน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุเพิ่มขึ้นจาก 300 วัน
เป็น 400 วัน จ�ำนวน 4,243 ล้านบาท ในขณะที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 2.6 เป็นผลให้กำ� ไรสุทธิ
ในปี 2562 ลดลง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 424,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 9,534 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จ�ำนวน 96,020 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 328,394 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 16,368 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 253,461
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 9,197 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จ�ำนวน 68,823 ล้านบาท
และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 184,638 ล้านบาท ส่วนของทุน จ�ำนวน 170,952 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน 337
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินการกู้เงินในประเทศเพื่อน�ำไปลงทุนในแผนงาน / โครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล โดยก�ำหนดแนวทางในการจัดหาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายใน
ประเทศเป็นสกุลเงินบาทด้วยการออกพันธบัตรเป็นหลัก ส่งผลให้หนี้เงินกู้ต่างประเทศและหนี้เงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 197 ล้านบาท และ 75,454 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือร้อยละ 0.3 และ 99.7
ของหนี้เงินกู้ทั้งหมด

รายงานประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

53

คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์
และรายงานที่เกี่ยวโยงกันเพื่ อให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
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รายงานประจำ�ปี 2562

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน)

นายชยพล ธิติศักดิ์

(ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 28 เมษายน 2503
ดํารงตําแหน่ง :

ต�ำแหน่ง :

• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

• กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ
10 ของจํานวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

ประวัติการทํางานที่สําคัญ :

• อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาโท - Master of Development Administration,
Western Michigan University, USA
• ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 7 ธันวาคม 2502
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืน
องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)

นายสุรงค์ บูลกุล

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

27 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 15 กันยายน 2498
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) (GPSC)

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,
Cornell University, New York, USA
2. ปริญญาโท - Master of Engineering in Operations
Research, Cornell University, New York, USA
3. ปริญญาตรี - Bachelor of Science in Industrial
Engineering and Operations Research,
Syracuse University, New York, USA

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

1. ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
3. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,
Middle Tennessee State University, USA
2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

กรรมการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายยงยุทธ โกเมศ

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 16 พฤศจิกายน 2498
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ข้าราชการบ�ำนาญ

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักจัดท�ำงบประมาณ
เขตพื้นที่ 6 ส�ำนักงบประมาณ
2. ผู้อ�ำนวยการ กองประเมินผล 2 ส�ำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา :

นายดนุชา พิ ชยนันท์

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2557)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 5 สิงหาคม 2513
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

รองเลขาธิการส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ

1. ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - Master of Science in Engineering
Management, George Washington University, USA
2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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นายศักดิ์ เสกขุนทด

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)
ด�ำรงต�ำแหน่ง :

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
3 พฤษภาคม 2509

วัน / เดือน / ปีเกิด :
ต�ำแหน่ง :

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation
ส�ำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา :

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559)

27 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 23 มีนาคม 2499
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ข้าราชการบ�ำนาญ				

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
2. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
3. ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางคลองเปรม

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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1. ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy
(Electronic Systems Engineering), Essex University, UK
2. ปริญญาโท - Master of Computer Studies,
Essex University, UK
3. ปริญญาตรี - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 30 มิถุนายน 2499
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กรรมการสถาบันเหล็กแห่งประเทศไทย

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 25 ธันวาคม 2498
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

เกษียณอายุงาน

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารเงินและ
ตลาดเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,
Ohio University, USA
2. ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาตรี - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด:

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

1. กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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นายพนิต ธีรภาพวงศ์

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 10 พฤศจิกายน 2510
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ส�ำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ประวัติการศึกษา :

เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 17 มีนาคม 2501
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน)

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารสินทรัพย์ บริษัท ทีซีซี
แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารทรัพย์สิน กลุ่มโรงแรม
ต่างประเทศ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - Master of Business Administration,
Cornell University, USA
2. ปริญญาโท - Master of Engineering
(Operations Research and Industrial Engineering)
Cornell University, USA
3. ปริญญาตรี - Bachelor of Science in Chemical
Engineering University of New Hampshire, USA

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

1. กรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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1. ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Law)
ทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของกรมสรรพากร,
Queen Mary College, University of London, UK
2. ปริญญาโท - Master of International
Economic Law, University of Warwick, UK
3. ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

1. กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
2. กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด:

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

รองศาสตราจารย์
ธีร เจียศิริพงษ์กุล

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

27 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 7 เมษายน พ.ศ. 2518
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้อ�ำนวยการ โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
ของสถาบัน (TEP) และ โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

ประวัติการศึกษา :

ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล
27 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 10 มิถุนายน 2510
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

คณบดีส�ำนักสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
และการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy Electrical
Engineering, Texas A&M University
2. ปริญญาโท - Master of Electrical Engineering,
Texas A&M University
3. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ปริญญาเอก - Doctor of Engineering in Applied
Mechanics (Dynamics), Technische University
Darmstadt, Germany
2. ปริญญาโท - 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 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

กรรมการบริหาร Bangchak Initiative Innovation
Center@AIT ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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นายสมพงษ์ ปรีเปรม

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)

12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
วัน / เดือน / ปีเกิด : 17 สิงหาคม 2504
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ต�ำแหน่ง :

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ด�ำรงต�ำแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน)

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ :

1. รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
2. ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
3. ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ
และปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ประวัติการศึกษา :

1. ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

* ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :

* ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ * กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย
1. สอบถามข้อมูลจากกรรมการ
2. ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
3. ตรวจสอบจากรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการจะต้องรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เมื่อ (1) รับต�ำแหน่ง (2) เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ (3) ทุกสิ้นปี
ส�ำหรับกรณีที่กรรมการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน�ำรายงานกระทรวงมหาดไทย
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ผังโครงสร้างการบริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผังโครงสร้างการบริหารการไฟฟ
ส�ำนักผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัย

• กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
• กองวางแผนบริหารความเสี่ยง
• กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ฝ่ายงานผู้ว่าการ

• กองประสานนโยบายและพิธีการ
• กองกิจการคณะกรรมการ
• กองประมวลผลงานและกิจการสัม
• กองก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มยุทธศาสตร์และพั ฒนา

สายงาน
ธุรกิจ

สายงาน
ยุทธศาสตร์

ฝ่ายบริการวิศวกรรม

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ

ฝ่ายนโยบาย
เศรษฐกิจพลังงาน

• กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง
• กองบริการวิศวกรรมระบบจ�ำหน่าย
• กองบริการบ�ำรุงรักษา
• กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริม
• กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่

• กองวางแผนวิสาหกิจ
• กองวิเคราะห์และประเมินผล
• กองระบบงานองค์กร

• กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
• กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
• กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า

สายงานวางแผ
พั ฒนาระบบไ

ฝ่ายวางแผนระบบไ

• กองโครงการ
• กองวิเคราะห์และวา
ระบบไฟฟ้า
• กองแผนที่ระบบไฟฟ
• กองแผนงานระบบไฟ

ฝ่ายวิจย
ั และพั ฒนา

• กองบริหารกองทุนวิจ
และนวัตกรรม
• กองวิจัย
• กองควบคุมคุณภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

ฝ่ายส่งเสริมพลังง
และอนุรักษ์พลังงา

• กองส่งเสริมพลังงาน
และผู้ผลิตไฟฟ้าขนา
• กองส่งเสริมอนุรักษ์พ

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ฟ้าส่วนภูมิภาค

ธีการ

การสัมพันธ์

งแผนและ
บบไฟฟ้า

ะบบไฟฟ้า

และวางแผน

บบไฟฟ้า
ะบบไฟฟ้าอัจริยะ

พฒนาระบบไฟฟ้า

งทุนวิจัย

ณภาพมาตรฐาน

พลังงานทดแทน
ลังงาน

ลังงานทดแทน
ฟ้าขนาดเล็ก
นุรักษ์พลังงาน

ส�ำนักกฎหมาย
ฝ่ายนิติการ

• กองนิติกรรม
• กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ

ฝ่ายคดีและสอบสวน

• กองคดี
• กองวินัยและสอบสวน

กลุ่มเครือข่ายและบริการ

สายงาน
วิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม

• กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
• กองข้อก�ำหนดทางเทคนิค
ฝ่ายงานโยธา

• กองออกแบบงานโยธา
• กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา
• กองบริการงานโยธา
ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า

• กองออกแบบสถานีไฟฟ้า
• กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า

• กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ก.)
• กองออกแบบระบบไฟฟ้า (น.ฉ.ต.)
• กองจัดการงานระบบไฟฟ้า

สายงานก่อสร้าง
และบริหารโครงการ

สายงานปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษา

ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า

ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบ�ำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
และระบบไฟฟ้า

• กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
• กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
• กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
• กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1
• กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2
• กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ฝ่ายบริหารโครงการ 1

• กองจัดการโครงการ 1
• กองจัดการโครงการ 2
• กองจัดการโครงการ 3

ฝ่ายบริหารโครงการ 2

• กองจัดการโครงการ 1
• กองจัดการโครงการ 2
• กองจัดการโครงการ 3

ฝ่ายบริหารโครงการพิ เศษ

• กองจัดการโครงการ 1
• กองจัดการโครงการ 2

• กองควบคุมระบบจ่ายไฟ
• ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
• กองอุปกรณ์ควบคุม

• กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์
• กองบ�ำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
• กองบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง

• กองมิเตอร์
• กองหม้อแปลง
• กองพัฒนาระบบมิเตอร์

ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบผลิต

• กองบริการและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งกล
• กองควบคุมระบบผลิต

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าการ

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจ

• กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอ
• กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
• กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ

กลุ่มส

สายงานการไฟฟ้า
ภาค 1 - 4
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

• กองบริการลูกค้าและวิศวกรรม
• กองจัดการงานทั่วไป
การไฟฟ้าเขต 1 - 12

• กองอ�ำนวยการ

กฟฟ.

ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

• กองวิศวกรรมและวางแผน
• กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
• กองบริการลูกค้า
ฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา

• กองปฏิบัติการ
• กองบ�ำรุงรักษา
• กองระบบสื่อสาร

ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

• กองบัญชี
• กองซื้อขายไฟฟ้า
• กองระบบสารสนเทศ

สายงานสารสนเทศ
และสื่อสาร
ฝ่ายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร

• กองแผนสารสนเทศและสื่อสาร
• กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร
ฝ่ายสารสนเทศ

• กองออกแบบระบบสารสนเทศ
• กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
• กองมาตรฐานและความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ฝ่ายพั ฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศ

• กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านบริการลูกค้า
• กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการองค์กร
• กองสนับสนุนระบบสารสนเทศ
ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

• กองออกแบบระบบสื่อสาร
• กองบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร
• กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร

สายงาน
บัญชีและการเงิน
ฝ่ายงบประมาณ

• กองงบประมาณ
• กองประเมินผลงบประมาณ
• กองวิเคราะห์การเงิน
และจัดการเงินทุน
ฝ่ายบัญชี

• กองบัญชี
• กองบัญชีบริหาร
• กองบัญชีทรัพย์สิน
• กองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย
ฝ่ายการเงิน

• กองการเงิน
• กองตรวจจ่าย
• กองภาษี
• กองรายได้

ฝ่ายจ

• กอง
• กอง
• กอง

ฝ่ายพ

• กอง
• กอง
• กอง
• กอง

ฝ่ายธ

• กอง
• กอง
• กอง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบ

รวจสอบ
สอบ
สนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก

• กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัติการ
• กองตรวจสอบการบ�ำรุงรักษา
• กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการ
และงานก่อสร้าง
• กองตรวจสอบการขาย การตลาด และบริการลูกค้า

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน

• กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี
• กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร
• กองตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
• กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ

มสนับสนุน

สายงาน
อ�ำนวยการ

ฝ่ายจัดหา

• กองจัดหาในประเทศ
• กองจัดหาต่างประเทศ
• กองวางแผนพัสดุ

ฝ่ายพั สดุ

• กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 1
• กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 2
• กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 3
• กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 4

ฝ่ายธุรการ

• กองอ�ำนวยการ
• กองบริการ
• กองการพิมพ์

สายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายประชาสัมพั นธ์

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายพั ฒนาทรัพยากรบุคคล

• กองประชาสัมพันธ์
• กองสื่อสารองค์กร

• กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
• กองจัดการโครงการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

• กองระบบงานบุคคล
• กองบริหารงานบุคคล

• กองพัฒนาบุคลากร
• โรงเรียนช่าง กฟภ.
• ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
• กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์

ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

• กองสวัสดิการ
• กองสถานพยาบาล
• กองจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

การบังคับบัญชา
การบริหารงาน

โครงสร้างอัตราก�ำลังและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างแยกตามสายงาน / ส�ำนัก ปี 2562

หน่วย : ราย
ล�ำดับ

สายงาน / ส�ำนัก

ลูกจ้าง

รวม

14
2
6
15
37
3
4
4
5
41
75
5
1,154
1,515
1,680
1,296
5

8
188
112
157
424
357
524
171
143
262
132
358
577
338
6,971
8,344
8,780
6,767
332

5,861

34,945

1

ผวก.

ผู้ว่าการ

2

สวก.

ส�ำนักผู้ว่าการ

3

สกม.

ส�ำนักกฎหมาย

4

สตภ.

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

5

สายงาน (ท)

สายงานทรัพยากรบุคคล

6

สายงาน (บ)

สายงานบัญชีและการเงิน

7

สายงาน (ป)

สายงานปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา

8

สายงาน (ย)

สายงานยุทธศาสตร์

9

สายงาน (ธ)

สายงานธุรกิจ

10

สายงาน (ว)

สายงานวางแผนและพั ฒนาระบบไฟฟ้า

11

สายงาน (ส)

สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

12

สายงาน (อ)

สายงานอ�ำนวยการ

13

สายงาน (กบ)

สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

14

สายงาน (ทส)

สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

15

สายงาน (ภ1)

สายงานการไฟฟ้าภาค 1

16

สายงาน (ภ2)

สายงานการไฟฟ้าภาค 2

17

สายงาน (ภ3)

สายงานการไฟฟ้าภาค 3

18

สายงาน (ภ4)

สายงานการไฟฟ้าภาค 4

19

สายงาน (วศ)

สายงานวิศวกรรม

8
174
110
157
418
342
487
168
139
258
127
317
502
333
5,817
6,829
7,100
5,471
327

ผลรวมทั้งหมด

29,084

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

รายการ

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายลูกจ้าง

รวมทั้งสิ้น

70

พนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจำ�ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562

ปี 2561

20,575
1,516

21,153
1,409

22,091

22,562

คณะผู้บริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2562
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คณะผู้บริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายสมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการ
ต�ำแหน่ง :

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61
• 1 ต.ค. 60
• 1 ต.ค. 59
• 1 ต.ค. 58

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ

นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
อายุ : 59 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ :
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิทยาลัยครูนครราชสีมา :
ศิลปศาสตรบัณฑิต / การจัดการทั่วไป

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62
• 12 พ.ย. 61
• 1 ต.ค. 60
• 1 ต.ค. 59
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รายงานประจำ�ปี 2562

รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4
ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
อายุ : 57 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต / การจัดการส�ำหรับนักบริหาร
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
• 1 ก.พ. 62 รองผู้ว่าการธุรกิจ
• 1 ต.ค. 60 รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 1 ต.ค. 59 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

นายเสกสรร เสริมพงศ์
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
• 12 พ.ย. 61 ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• 1 ต.ค. 60 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�ำส�ำนัก
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• 1 ต.ค. 58 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :
ศิลปศาสตรบัณฑิต / สังคมศึกษา

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62
• 12 พ.ย. 61
• 1 ต.ค. 60
• 1 ต.ค. 59

รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการอ�ำนวยการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ
ผู้อำ� นวยการฝ่ายจัดหา

นายชาติชาย ภุมรินทร์
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
อายุ : 55 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ :
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต / รัฐประศาสนศาสตร์
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• 1 ต.ค. 60 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
• 1 ต.ค. 59 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�ำผู้ว่าการ
• 15 มิ.ย. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ
รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3
รายงานประจำ�ปี 2562
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นายชีวิน พั ฒนคูหะ
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการธุรกิจ
อายุ : 57 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วิทยาลัยโยนก :
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต / รัฐประศาสนศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการธุรกิจ
• 12 พ.ย. 61 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
• 1 ต.ค. 60 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
• 1 ต.ค. 58 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

นายสมลักษณ์ กิง
่ มาลา
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2
อายุ : 59 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61
• 1 ต.ค. 61
• 1 ต.ค. 60
• 18 ก.พ. 58
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รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2
รักษาการแทนรองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2
รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

รายงานประจำ�ปี 2562

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์
รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1
อายุ : 60 ปี
ต�ำแหน่ง :

สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1
• 1 ต.ค. 58 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่)
ภาค 1
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

นายศุภชัย เอกอุ่น
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3
อายุ : 54 ปี
สถานศึกษา : • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมความปลอดภัย
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3
• 12 พ.ย. 61 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
• 1 ต.ค. 59 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
• 1 ม.ค. 57 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายบริการการไฟฟ้า
เขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

นายสุชาติ เครือแก้ว
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4
• 1 ต.ค. 60 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
อายุ : 60 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :
บริหารธุรกิจบัณฑิต / การจัดการทั่วไป
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา :
บริหารธุรกิจบัณฑิต / ระบบสารสนเทศ

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 21 มี.ค. 62
• 18 ก.พ. 58
• 23 ม.ค. 56
• 1 พ.ย. 53

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
ผู้อำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศ
รองผู้อำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศ

นายอนุโลม อุตมะพั นธุ์
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการวิศวกรรม
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61 รองผู้ว่าการวิศวกรรม
• 1 ต.ค. 59 ผู้ช่วยผูว้ ่าการวิศวกรรม
• 1 ต.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า

นายปิยพจน์ รุธิรโก
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
อายุ : 59 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 59 รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
• 15 มิ.ย. 58 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
• 18 ก.พ. 58 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1
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นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบั
ง : วิศวกรรมศาสตรบั
นายชยพล
ธิตณิศฑิตัก/ดิวิศ์ วกรรมไฟฟ้า

สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

นายสุชาติ โชติกธีรกุล
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
อายุ : 58 ปี

นางนราวดี ศิริสมรรถการ
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
อายุ : 58 ปี

(ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

• 1 ต.ค. 60 รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
• 1 ต.ค. 58 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง :
บริหารธุรกิจบัณฑิต / การเงินและการธนาคาร

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
• 1 ต.ค. 60 ผู้ช่วยผูว้ ่าการบัญชีและการเงิน
• 1 ต.ค. 59 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
• 1 ม.ค. 57 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
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อายุ : 55 ปี
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• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการอ�ำนวยการ
• 12 พ.ย. 61 รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
• 1 ต.ค. 58 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช)
ภาค 4
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

สถานศึกษา :

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
เศรษฐศาสตรบัณฑิต / เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62
• 12 พ.ย. 61
• 1 ต.ค. 60
• 1 เม.ย. 58

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ� นวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
รองผู้อำ� นวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

นายจาตุรงค์ สุขะเสน
ต�ำแหน่ง : รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ : 59 ปี
สถานศึกษา :

• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : ศิลปศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตร์

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
• 12 พ.ย. 61 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา)
ภาค 2
• 1 ต.ค. 58 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

นายพงศกร ยุทธโกวิท
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
อายุ : 44 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : Master of Business Administration
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
• 1 ต.ค. 60 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
• 1 เม.ย. 58 รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

นายมานพ ชอบประดิษฐ์
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / การจัดการ
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62
• 12 พ.ย. 61
• 1 ต.ค. 58
• 1 พ.ย. 56

ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ
ผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รองผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายวิโรจน์ บัวคลี่
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ อายุ : 47 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• 12 พ.ย. 61 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
• 1 เม.ย. 58 รองผูอ้ �ำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
รายงานประจำ�ปี 2562
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นายเลิศชาย แก้ววิเชียร
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ
• 12 พ.ย. 61 ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
• 1 ม.ค. 57 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ท. สมพงษ์ สมันเลาะ
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยศรีปทุม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / การบัญชี
• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :
เทคโนโลยีบัณฑิต / เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : ศิลปศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตร์

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 21 มี.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
• 1 ต.ค. 60 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�ำส�ำนัก
รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศ
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นายสนอง อินทร์ใจเอื้อ
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
อายุ : 58 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / ไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
• 12 พ.ย. 61 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
• 1 ม.ค. 57 รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายนุกูล ตูพานิช
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
อายุ : 57 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61 ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
• 20 มี.ค. 61 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2
• 1 ต.ค. 59 ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารโครงการ 1

นายปราโมทย์ สุดทรัพย์
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / ไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 60 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
• 18 มี.ค. 58 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
• 1 พ.ย. 56 รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า

นายอิสเรส เจนศุภการ
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / การบัญชี
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง :
บริหารธุรกิจบัณฑิต / การบัญชี

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
• 1 ต.ค. 59 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบัญชี
• 1 ม.ค. 57 รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชี

นายกรมศักดิ์ ขันธ์ทอง
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ
อายุ : 53 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / การจัดการโลจิสติกส์
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : ศิลปศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตร์

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ
• 1 ต.ค. 59 ผู้อำ� นวยการฝ่ายธุรการ
• 1 มิ.ย. 57 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายพัสดุ

นายประดิษฐ์ เฟื่ องฟู
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
อายุ : 47 ปี
สถานศึกษา :

• The University of Texas at Arlington :
Doctor of Philosophy / Electrical Engineering
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
• 23 ม.ค. 61 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• 1 เม.ย. 58 รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ : 59 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
ศิลปศาสตรบัณฑิต / ภาษาศาสตร์

นายชยพล ธิติศักดิ

์ ่งแวดล้อม
• 1 ต.ค.
58
ผู
ช
้
ว
่
ยผู
ว
้
า
่
การกิ
จ
การสั
ง
คมและสิ
(ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
• 16 ต.ค.
56 ผู้อำ� นวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
• 23 ม.ค. 56 ผู้อำ� นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ :
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
• 12 พ.ย. 61 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�ำส�ำนัก
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
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นายประพั นธ์ สีนวล
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
• 1 ต.ค. 60 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
• 1 ต.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

นายจรรยา วัฒนกุล
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยบูรพา :
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / นโยบายสาธารณะ
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1
• 1 ต.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

นายภักดี วงษาพรหม
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
อายุ : 55 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
• 1 ต.ค. 59 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / ไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา)
ภาค 2
• 12 พ.ย. 61 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี)
ภาค 2
• 1 ต.ค. 58 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2

นายมงคล ตรีกิจจานนท์
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2
อายุ : 52 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต / วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2
• 1 ต.ค. 60 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ
• 1 ต.ค. 59 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1

นายขจร โปร่งฟ้า
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
อายุ : 53 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิทยาลัยมหานคร :
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
• 12 พ.ย. 61 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
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นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
• 12 พ.ย. 61 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
• 1 ต.ค. 59 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

นายไพฑูรย์ รัตนากร
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
• 1 ต.ค. 60 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษา การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
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นายสมปอง ด�ำรงอ่องตระกูล
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์ :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 62 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
• 1 ต.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ
รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4
• 1 ม.ค. 58 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

นายภิญโญ ทองเจิม
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
อายุ : 57 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 12 พ.ย. 61 ผู้อำ� นวยการการไฟฟ้าเขต 2
(นครศรีธรรมราช) ภาค 4
• 23 ม.ค. 61 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
• 1 ต.ค. 59 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
อายุ : 56 ปี
สถานศึกษา :

• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / ไฟฟ้า

นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกูล
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
อายุ : 54 ปี
สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
วิทยาศาสตรบัณฑิต / การบัญชี

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

นางชุติมา เผ่าชัย
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
อายุ : 58 ปี

นางพิ บูลรัชต์ วงศ์ลมาย
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฏหมาย
อายุ : 57 ปี

• 12 พ.ย. 61 ผู้อ�ำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
• 1 ต.ค. 59 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

สถานศึกษา :

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : บัญชีบัณฑิต

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 60 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
• 18 มี.ค. 58 ผู้อำ� นวยการฝ่ายวางแผน
และสนับสนุนการตรวจสอบ
• 1 ม.ค. 57 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายวางแผน
และสนับสนุนการตรวจสอบ

• 1 ต.ค. 62 ผู้อำ� นวยการส�ำนักผู้ว่าการ
• 1 ต.ค. 60 ผู้อำ� นวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ
• 1 ต.ค. 59 รองผู้อำ� นวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ

สถานศึกษา :

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง :

• 1 ต.ค. 60 ผู้อำ� นวยการส�ำนักกฎหมาย
• 1 พ.ค. 60 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายคดีและสอบสวน
• 1 ม.ค. 58 รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนิติการ
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นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง
การก�ำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 มิ.ย. 2543 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง โดยกระทรวงการคลังมีส่วน
ร่วมในการก�ำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญา ส�ำหรับเกณฑ์การพิจารณาจ่ายผลตอบแทน ประกอบด้วยเกณฑ์ 2
ธิตนิศผลการด�
ักดิำ์ เนินงานกับกระทรวงการคลัง และ 2) การด�ำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าการ ซึ่ง
ข้อนายชยพล
1) บันทึกข้อตกลงการประเมิ
าส่วนภูมิภาค)
ผ่า(ประธานกรรมการการไฟฟ้
นความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้
าส่วนภูมิภาคและกระทรวงการคลัง ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อ�ำนวยการเขต 12 เขต ผู้ว่าการมอบหมายให้สายงานทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณากรอบแนวทางหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีและโบนัสของผู้บริหารระดับสูง
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามเกณฑ์ 4 ข้อ คือ 1) งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2) งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 3) งานตามความคิดสร้างสรรค์ และ 4) พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ
ความเป็นผู้น�ำในการบริหารงาน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การมีมนุษยสัมพันธ์ และความซื่อสัตย์สุจริต

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2562

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

เงินเดือน
เงินโบนัส
เบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จ�ำนวนเงิน

73
12
1
7
รวมทั้งสิ้น

84

หน่วย : ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562

93

โครงสร้างเงินทุน
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

87
4,803

87
4,803

87
4,803

หนี้เงินกู้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ยืมภายในประเทศ
- กระทรวงการคลัง
- พันธบัตร
- สถาบันการเงิน

ระยะเวลาการจ่ายช�ำระ

สกุลเงิน

ลักษณะ
การค�้ำประกัน
ของรัฐบาล

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

2531 - 2570
2535 - 2574
2548 - 2583
2562 - 2564

CAD
CAD
THB
THB

ค�้ำประกัน
ค�้ำประกัน
ไม่ค�้ำประกัน
ไม่ค�้ำประกัน

65
91
74,298
1,000

76
101
71,070
-

92
119
75,460
-

75,454

71,247

75,671

64
133

140
9
183

221
27
231

197
75,651

332
71,579

479
76,150

รวมเงินกู้ยืมในประเทศ

เงินกู้ยืมต่างประเทศ
- สถาบันการเงิน

2543 - 2563
2545 - 2562
2550 - 2566
รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

EUR
EUR
EUR

ค�้ำประกัน
ค�้ำประกัน
ค�้ำประกัน

รายงานประจำ�ปี 2562
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เงินงบประมาณที่ได้รับ
และการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
เงินงบประมาณที่ได้รับ

ปี 2560 - 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณท�ำการ และ
งบประมาณลงทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณท�ำการ
งบประมาณลงทุน
รวม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

504,544
125,547

489,029
107,775

485,044
90,554

629,371

596,804

575,598

การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

ปี 2560 - 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายเงินน�ำส่งรัฐให้กระทรวงการคลัง โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
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ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

6,715

13,350

13,857

การลงทุนที่ส�ำคัญ
ในปัจจุบันและอนาคต
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั ท�ำแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต และก�ำหนดกรอบ
แผนการลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ พัฒนา
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความเพียงพอ ทั่วถึง มั่นคง ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มุ่งเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ PEA Smart Grid ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเข้ามาตรวจวัดและควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าและท�ำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการบริหารจัดการการใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยวางแผนโครงการต่าง ๆ ตามกรอบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่คณะท�ำงาน
จัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจัดท�ำขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ให้ใช้
ผลพยากรณ์กรณีฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบประมาณแผนการลงทุน และเนื่องจากวิกฤติพลังงานและสิง่ แวดล้อมจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ขณะที่การพัฒนาประเทศส่งผลให้ความต้องการพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำ� คัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น นอกจาก
การให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมั่นคง มีมาตรฐานเป็นเลิศ มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด 17 กันยายน 2562 กรณีฐาน ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.
2561 - 2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 154,358 ล้านหน่วย ความต้องการ
พลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 23,679 เมกะวัตต์ และจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 21.41 ล้านราย โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีประมาณ
ร้อยละ 3.12 3.03 และ 2.03 ตามล�ำดับ
แผนงานและโครงการต่าง ๆ

แผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้คำ� นึงถึงนโยบายพลังงาน
ของรัฐบาล ดังนี้
1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบเชิง
ภูมิยุทธศาสตร์
2. สร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม ยั่งยืน
3. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
4. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน
10 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส�ำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต การขนส่ง และภาคครัวเรือน
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วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำแผนพั ฒนาระบบไฟฟ้า

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำ� ในธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้า
2. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการใช้งาน และพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการลงทุน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และค�ำนึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จึงได้กำ� หนดแผนการลงทุน ในแผนต่อเนือ่ ง ตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยโครงการลงทุนที่สำ� คัญประกอบด้วย การลงทุนที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 16 โครงการ
3 แผนงาน ดังนี้
โครงการลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินลงทุน (ล้านบาท)

ล�ำดับ

เงินกู้
ในประเทศ

เงินรายได้
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

สถานะด�ำเนินงาน

โครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 1)

5,295

1,765

7,060

ผลความคืบหน้าโครงการ
75.70%

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 2)

3,405

1,135

4,540

ผลความคืบหน้าโครงการ
57.98%

3. โครงการพัฒนาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 3)

11,314

3,771

15,085

ผลความคืบหน้าโครงการ
65.42%

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 4)

3,360

1,125

4,485

ผลความคืบหน้าโครงการ
63.31%

5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3

11,365

3,790

15,155

ผลความคืบหน้าโครงการ
94.27%

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

2,761

926

3,687

ด�ำเนินการแล้วทั้งสิ้น
137,232 ครัวเรือน คิดเป็น 100%

910

350

1,215

ด�ำเนินการแล้วทั้งสิ้น
12,465 ครัวเรือน คิดเป็น 100%

3,395

1,135

4,530

ผลความคืบหน้าโครงการ
34.95%

800

269

1,069

ผลความคืบหน้าโครงการ
72.00%

41,882

20,796

62,678.71

ผลความคืบหน้าโครงการ
13.54%

7. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนห่างไกล
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
9. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
10. โครงการพัฒนาระบบส่ง
และจ�ำหน่าย ระยะที่ 1
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โครงการลงทุนที่สำ� คัญในปัจจุบัน

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินลงทุน (ล้านบาท)

ล�ำดับ

เงินกู้
ในประเทศ

เงินรายได้
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

สถานะด�ำเนินงาน

โครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
(จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดหนองคาย)

2,355

785

3,140

ผลความคืบหน้าโครงการ
32.68%

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท�ำกิน
ทางการเกษตร ระยะที่ 2

1,522

508

2,030

ผลความคืบหน้าโครงการ
69.17%

8,746.56

2,920

11,668.56

ผลความคืบหน้าโครงการ
17.24%

198

67

265

ผลความคืบหน้าโครงการ
96.24%

15. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3

1,560

530

2,090

อยู่ระหว่างการส่งมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ และส่วนเกี่ยวข้อง

16. แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน

1,000

350

1,350

ผลความคืบหน้าโครงการ
7.55%

17
96
529

5.44
32.30
176

22.44
128.30
705

18. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนครพนม และ จังหวัดกาญจนบุรี)

3,000

1,000

4,000

ผลความคืบหน้าโครงการ
7.86%

19. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2

4,923

1,642

6,565

ผลความคืบหน้าโครงการ
14.69%

108,433.56

43,032.74

151,466.30

13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ระยะที่ 1
14. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid)
ที่ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

17. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์
และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

ระยะที่ 1 จ�ำนวน 12 แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะที่ 2 จ�ำนวน 23 แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะที่ 3 จ�ำนวน 144 แห่ง แล้วเสร็จ 121 แห่ง
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เงินลงทุน

แหล่งเงินทุนประกอบด้วย สถาบันเงินกู้จากในประเทศหรือการระดมทุน และเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี
สัดส่วนเงินลงทุน ดังนี้
แหล่งเงินทุน

1. เงินกู้ในประเทศ / ระดมทุน
2. เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม

วงเงิน (ล้านบาท)

อัตราส่วน (ร้อยละ)

190,201.56
70,297.74

73
27

260,499.30

100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2561 - 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 2580 คาดว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ดังนี้
1. ด้านการให้บริการที่ครอบคลุมทัว
ั่ คงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
่ ถึงทุกพื้ นที่ ด้วยคุณภาพที่มน

บริการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทได้มีไฟฟ้าใช้ สามารถเข้าถึง
การบริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การศึ ก ษา และเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ จริ ญ
เทียบเท่ากับนานาประเทศ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำ� เนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า
2. ด้านการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความล�้ำสมัย

สามารถให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�ำเทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้า
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างและการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่ผู้บริโภคสามารถผันตัวมาเป็น Prosumer และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา
เปลี่ยนแปลงการด�ำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
3. ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สามารถด�ำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักขององค์กร รวมไปถึงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาคุณภาพการบริการ และการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐานการบริการและยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่ต้องเติบโต
พร้อมกันอย่างสมดุล เพื่อให้ประเทศมี “การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการที่จ�ำเป็นของคน
รุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จำ� เป็นของคนในรุ่นต่อไป” (United Nations, 2530)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของงานด้านระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสนับสนุนอื่น ๆ จะน�ำไปสู่
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์ในโครงข่ายระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
วางแผนบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างแม่นย�ำและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลลดจ�ำนวนการช�ำรุด
และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า นอกจากนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ จะมีส่วนสนับสนุนการสร้าง Digital Platform
เพื่อการวางแผนการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า และการเชื่อมโยงผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยด้วยพลังงานทดแทนเข้าสู่โครงข่ายระบบไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากขึ้น สามารถทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างแท้จริง
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รายงานข้อมูลส�ำคัญ

ล�ำดับ

หน่วย

ปี 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ล้านบาท

518,128

497,474

20,654

4.15

รายได้อื่น

ล้านบาท

1,691

1,841

(150)

(8.15)

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

ล้านบาท

503,185

475,650

27,535

5.79

ค่าใช้จ่ายอื่น

ล้านบาท

3,317

3,049

268

8.79

กําไรสุทธิ

ล้านบาท

13,317

20,616

(7,299)

(35.40)

เงินลงทุนในสินทรัพย์

ล้านบาท

23,206

34,356

(11,150)

(32.45)

เงินกู้

ล้านบาท

75,651

71,580

4,071

5.69

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

424,414

414,880

9,534

2.30

20,193,865

19,768,754

425,111

2.15

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ราย

ปี 2561

เพิ่ ม (ลด) ปี 2562-2561
จ�ำนวน

ร้อยละ

หน่วยจ�ำหน่าย รวมไฟฟรี

ล้านหน่วย

138,178

134,674

3,504

2.60

หน่วยจ�ำหน่ายโดยเฉลี่ย

หน่วย / ราย

6,843

6,812

31

0.46

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย

บาท / หน่วย

3.6150

3.5664

0.05

1.36

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

เมกะวัตต์

20,952

19,475

1,477

7.58

พลังงานไฟฟ้า

ล้านหน่วย

146,015

142,296

3,719

2.61

- รับซื้อ

ล้านหน่วย

145,930

142,191

3,739

2.63

- ผลิตเอง

ล้านหน่วย

85

105

(20)

(19.05)

ระบบสายส่ง

วงจร-กิโลเมตร

13,097

12,765

332

2.60

ระบบจ�ำหน่ายแรงสูง

วงจร-กิโลเมตร

318,349

313,424

4,925

1.57

ระบบจ�ำหน่ายแรงต�่ำ

วงจร-กิโลเมตร

480,447

472,464

7,983

1.69

จ�ำนวนส�ำนักงาน

แห่ง

959

946

13

1.37

จ�ำนวนพนักงาน

ราย

29,085

29,659

(574)

(1.94)

จ�ำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ

หมู่บ้าน

74,304

74,304

0

0

จ�ำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

หมู่บ้าน

74,298

74,300

(2)

(0.002)

ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

ร้อยละ

99.99

99.99

0

0

รายงานประจำ�ปี 2562
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จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

หน่วย : ราย

ประเภทผู้ใช้ไฟ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

บ้านอยู่อาศัย (<150 kWh)
บ้านอยู่อาศัย (>150 kWh)
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
สูบน�้ำเพื่อการเกษตร
ไฟฟ้าชั่วคราว
ไฟฟ้าส�ำรอง
ไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
EV
ไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2558 = 100%)

9,992,167
7,824,239
1,665,138
80,928
7,043
14,152
1,076
5,879
352,046
95
4
0
251,098
20,193,865
2.15
109.80

10,073,417
7,377,065
1,639,386
77,285
6,812
12,896
1,131
5,484
331,913
82
4
0
243,279
19,768,754
2.11
107.49

9,982,438
7,119,077
1,610,008
74,266
6,625
12,530
1,305
5,046
312,699
64
3
0
236,718
19,360,779
2.47
105.27

9,994,895
6,744,937
1,539,248
72,459
6,396
12,598
1,261
4,935
292,382
55
3
0
225,468
18,894,637
2.74
102.74

10,028,627
6,310,899
1,463,744
68,761
6,112
11,622
1,237
4,415
275,882
51
3
0
220,090
18,391,443
2.80
100.00

หน่วยจ�ำหน่าย หน่วยจ�ำหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
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หน่วย : ล้านหน่วย

ประเภทผู้ใช้ไฟ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

บ้านอยู่อาศัย (<150 kWh)
บ้านอยู่อาศัย (>150 kWh)
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
สูบน�้ำเพื่อการเกษตร
ไฟฟ้าชั่วคราว
ไฟฟ้าส�ำรอง
ไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
EV
ไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2558 = 100%)

8,088
26,817
14,075
22,409
56,151
4,532
77
468
976
176
1,540
0
2,869
138,178
2.60
112.15

8,110
23,969
13,347
21,756
57,018
4,309
71
365
942
112
1,936
0
2,739
134,674
1.72
109.30

8,141
23,192
13,035
21,157
56,729
4,183
66
298
977
80
1,925
0
2,618
132,401
2.10
107.46

8,198
22,736
12,697
20,902
55,048
4,172
76
267
985
138
2,001
0
2,454
129,674
5.24
105.24

8,270
20,649
12,033
19,988
52,556
3,876
70
387
989
172
1,945
0
2,277
123,212
3.86
100.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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พลังงานไฟฟ้าสูงสุด การผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้า

หน่วย : ล้านหน่วย

แหล่งที่มา

กฟภ. ผลิต
ซื้อจาก กฟผ.
ซื้อจาก พพ.
ซื้อจาก VSPP
ซื้อจาก SOLAR ROOFTOP
รวม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

85
134,601
73
11,159
97
146,015

105
131,861
103
10,131
96
142,296

105
130,252
112
8,981
98
139,548

104
129,328
85
7,472
89
137,078

91
124,376
70
5,796
57
130,390

พลังงานไฟฟ้าเพื่ อแสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าแบ่งตามประเภท (ไม่รวมไฟฟรี)

หน่วย : ล้านหน่วย

ประเภท

แสงสว่าง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2558 = 100%)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

36,426
98,883
135,309
2.56
116.15

33,457
98,478
131,935
1.66
113.25

32,674
97,109
129,783
2.01
111.40

32,262
94,958
127,220
5.20
109.20

30,365
90,570
120,935
3.81
100.00

แสงสว่าง

ปีงบประมาณ

หน่วย : ล้านหน่วย

ปี 2562

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

รวม

ล้านหน่วย

%

ล้านหน่วย

%

ล้านหน่วย

%

30,365
32,262
32,674
33,457
36,426

25.11
25.36
25.18
25.36
26.92

90,570
94,958
97,109
98,478
98,883

74.89
74.64
74.82
74.64
73.08

120,935
127,220
129,783
131,935
135,309

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2558
2559
2560
2561
2562

พนักงาน จ�ำนวนพนักงานแยกตามคุณวุฒิ

หน่วย : ราย

คุณวุฒิ

ปริญญา
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6
อื่น ๆ
รวม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

9,190
16,006

9,148
15,785

8,949
15,409

8,897
15,193

8,167
14,296

3,232

3,933

4,484

4,856

5,237

657

793

993

1,168

1,393

29,085

29,659

29,835

30,114

29,093

รายงานประจำ�ปี 2562
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การบริหารจัดการองค์กร
ในการบริหารจัดการองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คำ� นึงถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบูรณาการ
ตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ และระบบงานส�ำคัญ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไปตามหลักการ COSO ERM และตามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555 ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดไว้ ซึ่งการระบุปัจจัย
เสีย่ งในระดับองค์กรจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น 11 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
RF 1 :

		

RF 2 :
RF 3 :

		
		

RF 4 :
RF 5 :
RF 6 :
RF 7 :
RF 8 :
RF 9 :

		

RF 10 :
RF 11 :

ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูปส�ำหรับธุรกิจหลักระยะที่ 2
(CBS2 Project Management Office: PMO CBS2)
ความส�ำเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)
การบริหารจัดการงานด้านจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารแบบรวมศูนย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (IT Infrastructure Design and Consolidation
for PEA: ITiDC) ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามก�ำหนดเวลา
Cyber Security
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility
การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการด�ำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินงาน
ขาดการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพื่อเพิ่ม Productivity
ในการท�ำงาน / เพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap)
การยกระดับการให้บริการและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการรายงานการวิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสี่ยงและการเตือนภัย /
แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร และ
ได้ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยหากผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ� หนด หรือมีปัจจัย
ที่อาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะมี
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย และ Risk Owner จะรับไปด�ำเนินการและพิจารณาปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
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การควบคุมภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริมให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยใน
ส่วนของการควบคุมภายในได้เน้นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับการบริหารความเสี่ยงและการถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
• การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation : O)
• ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน (Reporting : R)
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance : C)
รายงานระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ�ำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้การควบคุมภายใน
เป็นกลไกที่จะท�ำให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการทบทวนสภาพแวดล้อมของการควบคุม / ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและรองรับสถานการณ์
ในปัจจุบัน มีการปรับปรุง / พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้ทันต่อการด�ำเนินงานในยุค Digital เพื่อให้
การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมค่านิยมหลักของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีโครงการกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรและน�ำมา
บูรณาการเข้ากับกระบวนการอื่น ๆ
2. การประเมินความเสี่ยง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการบริหารความเสีย่ งตามหลักการ COSO ERM เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ก�ำหนดนโยบาย ก�ำหนดระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ โดยมีการติดตามประเมินผลเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
3. กิจกรรมการควบคุม
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีกจิ กรรมการควบคุมทีช่ ว่ ยให้มนั่ ใจได้วา่ นโยบายและกระบวนการเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนด
ขึ้นมีการน�ำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะสามารถป้องกันและลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ อีกทัง้ มีการก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยก
หน้าที่ / อนุมตั ิ / ดูแลป้องกันทรัพย์สนิ รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ หรือเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ว่าจะเป็นองค์กรชัน้ น�ำทีท่ นั สมัยในระดับภูมภิ าค มุง่ มัน่ ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพ เชือ่ ถือได้
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยัง่ ยืน การทีจ่ ะให้บรรลุเป้าหมายนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั แผนพัฒนาคน
ด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต รวมทั้งมีนโยบายการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ซึ่งจะ
ก่อให้เกิด Performance ที่ยั่งยืนต่อองค์กร
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทั้งด้านการเงิน
และมิใช่การเงิน และสะดวกในการเข้าถึง โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�ำกับดูแลให้
นโยบายบริหารจัดการระบบจัดท�ำแผนแม่บทมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย มีระบบสารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจ มีระบบสารสนเทศและสื่อสารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติหลายช่องทาง เพื่อเข้าถึงผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทันกาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง
แม้มีภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการสื่อสาร / ชี้แจงสร้างความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง
5. การติดตามประเมินผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบัติงานทุกงานอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ มีการติดตาม
ประเมินผลแบบเป็นรายครั้งด้วยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบทุกสายงาน
โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการติดตามรายงานผลเป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
แบบเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) โดยส�ำนักตรวจสอบภายในและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางในการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และการตรวจสอบอิสระ (IA) ที่เน้นการปฏิบัติงานและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการจัดวางและปรับปรุงองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และได้จดั ท�ำรายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6) รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ภายในก�ำหนดเวลา (ภายใน 90 วันหลังสิ้นปี)
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ (Assurance Services) และให้คำ� ปรึกษา (Consulting Services)
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ มีการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักตรวจสอบภายในได้กำ� หนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
ส�ำนักตรวจสอบภายในมีแนวทางในการด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความ
เป็นมืออาชีพในงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ มีทศั นคติมมุ มองในเชิงบวก มีการร่วมกับหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบเชิงรุก หรือเชิงป้องกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการพัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตั งิ านอีกด้วย

• การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้มีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่เป็นไปตามฐานความเสี่ยง
(Risk Based Audit) ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ก�ำหนด โดยทบทวนกระบวนการท�ำงาน
(Work System Process) ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงข้อก�ำหนดของระบบงาน (Work System Requirement) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ข้อตรวจพบ
ที่ส�ำคัญ เกณฑ์ประเมินผล แผนกลยุทธ์ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ข้อสังเกตของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ เพื่อให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมในทุกกระบวนการทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรายงานผลการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ให้หน่วยรับตรวจและผู้บริหารสายงาน เพื่อน�ำไปปรับปรุง
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการด�ำเนินการ รายงานต่อผู้ว่าการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นประจ�ำทุกไตรมาส

• การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ก�ำหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ มีการประเมินคุณภาพในทุกกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน มีการประเมิน
การปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพภายหลังการตรวจสอบภายในจากหน่วยรับตรวจ และมีการประเมินตนเอง
เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ ในทุก 5 ปีจะมีการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็น
อิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายในของส�ำนักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นสารสนเทศให้ผตู้ รวจสอบภายในเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�ำเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาในเรือ่ ง “Good Governance
ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เป็นแนวทางหลักในการ
ด�ำเนินงาน นอกจากนี้ การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานการ
ด�ำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน อันได้แก่ หน่วยงานก�ำกับดูแล คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติจริงได้ ดังนี้

หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน / นอก กฟภ.

(กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย)

1. ก�ำหนดทิศทาง
และผลส�ำเร็จ
ด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน
ตามความคาดหวัง
ที่มีต่อการก่อตั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการ

2. ก�ำกับดูแล
ฝ่ายจัดการให้บริหารงาน
อย่างเต็มศักยภาพด้วย
พฤติกรรมจริยธรรมที่ดี
เพื่ อสร้างผลส�ำเร็จตาม
ความคาดหวังของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล
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ผู้บริหาร

3. บริหารจัดการองค์กร
ที่เป็นเลิศและมีจริยธรรม
เป็นพื้ นฐานการปฏิบัติงาน
เพื่ อสร้างผลส�ำเร็จ
ตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก�ำหนด

5. มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ด�ำเนินการ
และตรวจติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ชุมชน / สังคม
และสิ่งแวดล้อม

4. ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ และมี
พฤติกรรมจริยธรรม
ภายใต้การบริหารของ
ผู้ว่าการและผู้บริหาร
ระดับสูงของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

พนักงาน
กฟภ.

นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล อันจะน�ำมาซึ่งการด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติจึงประกาศนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรอบที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด กล่าวคือให้ด�ำเนินการในทุกกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) ปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) โปร่งใส (Transparency)
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี (Ethics)
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)
2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้
2.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ขององค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความส�ำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2.2 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแสดง
ความคิดเห็น กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.3 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประกาศเผยแพร่รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนทุกช่องทางที่กฎหมายก�ำหนด
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ก�ำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส
เมื่อพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับภยันตรายหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลการทุจริต
2.5 การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายทุจริต โดยให้ถือว่าการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกระดับ
2.6 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ก�ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อน�ำมาใช้ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
2.7 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ก�ำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามคู่มือและมาตรฐานที่ก�ำหนดเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
3. ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวทางตามคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรม
และจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต
4. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่พนักงานทุกระดับ
รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และก�ำกับดูแลให้พนักงาน
ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
5. น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญใน
การก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความโปร่งใสป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และป้องกัน
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้ พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนติดตามตรวจสอบและลงโทษผูก้ ระท�ำการทุจริตอย่างจริงจัง
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จรรยาบรรณการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับ โดย
ให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม จึงได้มีการก�ำหนด
จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทาง ดังนี้
• จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน อิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ตลอดจนการตระหนักถึงการมีส่วนได้เสีย หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีมี
ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้งดการปฏิบัตินั้นและให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทน เพื่อไม่ให้เกิดประเด็น
ว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ใช้อำ� นาจของตนในทางทีผ่ ดิ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง และมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ าม
นโยบาย มาตรการการป้องกันและระเบียบข้อบังคับในเรื่องการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด
• จรรยาบรรณต่อพนักงาน
จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของตน พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• จรรยาบรรณต่อลูกค้า
จะค�ำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยราคาทีเ่ ป็นธรรมและมีคณุ ภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริการ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง มีการจัดระบบการให้บริการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ เก็บรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและ
ไม่น�ำข้อมูลเหล่านั้นไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
• จรรยาบรรณต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้
ให้ความส�ำคัญกับขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความส�ำคัญกับคูค่ า้ อันเป็นบุคคลส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยมีกระบวนการตั้งแต่การจัดหา ไปจนถึงรายละเอียดขั้นตอนการด�ำเนินการ ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อคู่ค้าต้องมีความ
เสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี้
และ / หรือลูกหนี้อย่างเคร่งครัด
• จรรยาบรรณต่อสังคม
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนผลประโยชน์กลับสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม
เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สนับสนุนการศึกษา
แก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อน�ำชุมชนไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

การด�ำเนินงานเพื่ อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
มีการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับกรอบชี้น�ำที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มี
การทบทวนแผนแม่บทด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกรอบชี้นำ� ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนส�ำเร็จเป็นแผนแม่บท
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวน
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจ�ำนงในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับเจตจ�ำนงในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�ำคัญกับการยกระดับเจตจ�ำนงและพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของคณะกรรมการใน
เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในปี 2562 ได้มีการจัดอบรม / บรรยายให้ความรู้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงมีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ต่อต้านการทุจริต เช่น กิจกรรมประกาศเจตจ�ำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และพิธีเปิดระบบ
การรายงานและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้น
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปลูก
จิตส�ำนึกและส่งเสริมค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” และการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีผู้บริหารและพนักงาน จ�ำนวน 6,474 คน เข้ารับการอบรม
โดยมีหัวข้อการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การต่อต้าน ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นต้น
กลยุทธ์ท่ี 3 พั ฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ตั้งแต่
ปี 2557 โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คะแนนประเมิน 92.19 มีระดับการประเมิน (Rating Score “ระดับ A”) มีคะแนน
อยู่เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน และเป็นอันดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค นอกจากนี้
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังได้นำ� เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG e-System)
ซึ่งประกอบด้วย 1. ระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) 2. ระบบการลงนามรับทราบคู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Acknowledgement) และ 3. ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยสามารถประมวลข้อมูลงานที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบ Dash Board แบบ Real Time และสามารถเก็บข้อมูลของพนักงานได้ทุกคนทั่วประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ
และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมประกาศเจตจ�ำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และพิธีเปิดระบบ
การรายงานและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสอย่างยัง่ ยืน โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
โปร่งใสทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเข้าร่วมงาน ทัง้ นี้ เพือ่ แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้องค์กรมีกระบวนการท�ำงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดปัญหาทุจริตภายในองค์กรทุกรูปแบบ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ความโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบ
การรายงานและติดตามประเมินผลการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 8 ระบบงานทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
1) ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
2) ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ)
3) ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
4) ระบบควบคุมงานจ้างเหมา
5) ระบบการประเมินลูกค้าผ่านระบบ Customers’ Smile Feedback
6) ระบบสรุปรายงานให้บริการลูกค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3 : การขอใช้ไฟ
7) ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
8) ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต�ำ่ กว่า 100,000.- บาท
รายงานประจำ�ปี 2562
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ประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เพื่อประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานดีกว่า
ค่าเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
1. ผลการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3) ของผู้บริหารและพนักงาน
จ�ำนวน 27,319 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.28 จากจ�ำนวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด จ�ำนวน 28,976 ราย
2. ผลการประเมินการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ประจ�ำปี 2562 ผ่านระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ วี ฒั นธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน (CG Testing)
มีผลประเมินเฉลี่ย 95.52 จากจ�ำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 22,872 ราย (คิดเป็นร้อยละ 78.93 จากพนักงาน 28,976 ราย)
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�ำเนินงานด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
• รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2562” ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน)
• รางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)”
• หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี : Corporate Governance ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจาก
ได้รับทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจนประสบความส�ำเร็จและเป็นที่ยอมรับ (ตั้งแต่
ปี 2558 - ปัจจุบัน) ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การประปาส่วนภูมิภาค การยางแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงการคลัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงพิมพ์ตำ� รวจ เป็นต้น
นโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกลไกในการป้องปรามการทุจริตภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใสของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ โดยมีขอ้ ก�ำหนดในการป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่นำ� ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ไปใช้ในงานอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ไม่วา่ ด้วยตนเองหรือผูอ้ นื่
2. ไม่น�ำข้อมูลภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือ
ร่วมกับผู้ใด
3. ไม่เรียก หรือรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ ใดหรือประโยชน์ใด ๆ เพือ่ การกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำใด ๆ ตามอ�ำนาจ
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ใดโดยทุจริต
4. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เพือ่ การแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือของผูอ้ นื่ โดยทุจริต
5. ไม่เข้ามีส่วนได้เสียด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าด้วยตนเองและหรือร่วมกับผู้ใด เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโดยทุจริต
6. ไม่กระท�ำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทุจริต ไม่ว่าด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้ใด
7. ท�ำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมโดยถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ
8. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลที่ดีและ
ได้ผลส�ำเร็จอย่างจริงจัง
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แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
• ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้สอดคล้อง
ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวมทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ สามารถ
ด�ำเนินการสรุปรวบรวมข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560
• น�ำระบบการบริหารความเสีย่ ง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มาใช้ในการควบคุม ลดความเสีย่ ง และตรวจติดตาม
ประเด็นการขัดกันทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี
• ก�ำหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ และกิจกรรมสร้างบรรยากาศ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดจิตส�ำนึกทีด่ ที จี่ ะหลีกเลีย่ งและไม่กระท�ำการ
ที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
• รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมอย่างเป็นรูปธรรม ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ซึ่งทุกกลุ่มต้องถือปฏิบัติและด�ำเนินการรายงานตามกรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูลที่นำ� เสนอต้องมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล ครอบคลุมทั้งตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรส บุตร และบุคคลในครอบครัว
เป็นต้น
• กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อท�ำให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส ยุติธรรมเสมอเหมือนการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
• เปิดเผยนโยบาย กรอบหลักการ แนวปฏิบัติ และผลการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม แก่สาธารณชนภายนอกให้รับรู้อย่างทั่วถึงกันเป็นประจ�ำทุกปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ www.pea.co.th และ
รายงานประจ�ำปี (Annual Report) เป็นต้น

การจัดท�ำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน (ยกเว้นพนักงานทดลองงาน) จัดท�ำ
รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเสนอตามล�ำดับชั้น ผ่านทางระบบการรายงานการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI Reporting) โดยแบ่งการรายงานออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่
1) กรณีรายงานประจ�ำปี (รายงานฯ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 กันยายนของทุกปี)
2) กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ / ต�ำแหน่ง และบรรจุใหม่ (รายงานฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คำ� สั่งมีผล)
3) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นระหว่างปี (รายงานฯ ทันที กรณีมีการขัดกันฯ)
การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการด�ำเนินการเชิง
ป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากเกิดกรณีพนักงานในสังกัดรายงานว่ามีการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผู้บังคับบัญชาต้องก�ำกับดูแลไม่ให้พนักงานผู้นั้นมีบทบาทในการอนุมัติ
/ อนุญาต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่รายงานว่ามีโอกาสเกิดการขัดกัน เช่น กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการหรือ
กิจกรรมของตนเอง / ครอบครัว / ญาติพี่น้อง และ / หรือ พวกพ้อง เป็นต้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการด�ำเนินงานขยายเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการทบทวน พร้อมทัง้ บูรณาการแผนแม่บทความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกสายงาน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ
การไฟฟ้
าส่วนภูมิภาค โดยจะเริ
นายชยพล
ธิต่มิศน�ำักแผนแม่
ดิ์ บทนี้มาด�ำเนินการในปี 2563 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่(ประธานกรรมการการไฟฟ้
างรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่าอส่ความต้
่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เหมาะสมยิ่งขึ้น และยังคงสอดคล้อง
วนภูมอิภงการของกลุ
าค)
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) โดยแบ่งเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. การก�ำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการก�ำกับดูแลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�ำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการควบคุม ทบทวน
และจัดท�ำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจาก
ฝ่ายสังคมและสิง่ แวดล้อม คณะท�ำงานและผูบ้ ริหารสายงานกิจการสังคมและสิง่ แวดล้อมตามล�ำดับ เมือ่ ได้รบั การกลัน่ กรองและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเรียบร้อยแล้ว จึงน�ำแผนแม่บท
ดังกล่าวมาด�ำเนินการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�ำงานในทุกกระบวนงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวทางการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากทั้ง CSR in Process และ CSR after Process นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการวาง
กระบวนการป้องกันและลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัตงิ านที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร มีระบบประเมินผลส�ำเร็จในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม และน�ำข้อมูลที่ได้รับ
(Feedback) กลับมาพัฒนาคุณภาพของกระบวนการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บูรณาการการด�ำเนินกิจการเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)
ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น และน�ำแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ รวมถึง
มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการท่องเที่ยวและความปลอดภัย ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้ใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น อันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชุมชนและสังคม
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2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค�ำนึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักการด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส เช่น การปรับปรุงส�ำนักงานของการไฟฟ้า เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ และ
ผู้สูงอายุ เช่น การจัดท�ำที่จอดรถ ทางลาดส�ำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็น ทางเข้าอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตูเปิด - ปิด
อัตโนมัติ เป็นต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาเว็บไซต์องค์กร เพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการและทุพพลภาพให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้ดำ� เนินโครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 117 ราย นอกจากนี้ ได้จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าและบริการ
ให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งในส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 91 แห่ง
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินโครงการรับพนักงานและลูกจ้างทีเ่ ป็น
คนพิการตามมาตรา 33 เข้าท�ำงาน รวมเป็นจ�ำนวน 119 ราย และมีการบริหารจัดการบุคลากรให้อยู่กับองค์กรด้วยการ
จัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้เงินกู้สวัสดิการ การให้บริการสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมโดยมีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งองค์กร พนักงานและลูกจ้างมีเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของตนเองด้วยการอบรมความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ ตั้งแต่
แรกเข้าท�ำงานจนถึงการด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มีหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนระดับให้เกิดความยุติธรรม โดยค�ำนึงถึง
ความสามารถและศักยภาพเป็นส�ำคัญ
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางแผนการดูแลบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญให้สามารถเติบโตในหน้าที่
การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนบุคลากร จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สร้างช่องทางให้บุคลากรสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความต้องการและ
ความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาผลส�ำรวจความต้องการ
และความคาดหวังของบุคลากร ซึง่ มีความแตกต่างกันตามลักษณะงานและการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงนโยบายทางด้าน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรได้ตรงประเด็น
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้ความส�ำคัญอย่างมากในเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากร และเร่งด�ำเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ท�ำงานให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 219 คณะ
โดยมีตัวแทนของพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวแทนนายจ้าง ร้อยละ 50 และเป็นตัวแทนลูกจ้าง ร้อยละ 50 นอกจากนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด�ำเนินการตามนโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทั้งมีกระบวนการด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก โดยจัดให้มี
การประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพของบุคลากรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อสารเคมีหรือวัตถุมพี ษิ การควบคุมอันตรายจากสถานประกอบการ
ต่าง ๆ และการตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
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4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท�ำงาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น
การด�ำเนินงานทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ หรือพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำที่ได้ก�ำหนดไว้ เช่น การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
การบ�ำรุงรักษาป่าธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน และการป้องกันการบุกรุกป่าเพื่อตัดไม้และล่าสัตว์ ที่อาจจะเกิดจากการด�ำเนิน
โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด�ำเนินการ เพื่อไม่ให้ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นน�ำ้ ล�ำธารในลุ่มน�ำ้ ลดลง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีมาตรฐานในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า ซึง่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
และความปลอดภัย พร้อมทั้งได้อ้างอิงมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลในการออกแบบสถานีไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า เช่น มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International
Electro technical Commission : IEC) มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and
Electronics Engineers : IEEE) และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นต้น
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำโครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green Office) มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้
ทุกหน่วยงานของการไฟฟ้าใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล มุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและ
ลูกจ้างให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การลดใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงและน�ำ้ การใช้ซำ�้ การน�ำกลับ
มาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ การลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีอันตรายภายในส�ำนักงาน เพื่อลดการปล่อยมลพิษ
สูส่ งิ่ แวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงาน ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รบั รางวัลส�ำนักงาน
สีเขียว (Green Office) รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 148 แห่ง โดยแบ่งตามระดับ ได้แก่ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ปี 2557 จ�ำนวน 4 แห่ง
ปี 2558 จ�ำนวน 12 แห่ง ปี 2559 จ�ำนวน 24 แห่ง ปี 2560 จ�ำนวน 29 แห่ง ปี 2561 จ�ำนวน 30 แห่ง และปี 2562 จ�ำนวน
45 แห่ง ระดับเงิน (ดีมาก) ปี 2561 จ�ำนวน 2 แห่ง ปี 2562 จ�ำนวน 2 แห่ง ทัง้ นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าควางเป้าหมายทีจ่ ะขยายผล
โครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้ครอบคลุมส�ำนักงานการไฟฟ้า จ�ำนวน 210 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2564
5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อทุกกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการจัดท�ำแผนแม่บทด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) โดยก�ำหนดให้มี 4 กลยุทธ์ส�ำคัญ ได้แก่ (1) ยกระดับ
เจตจ�ำนงในการบริหารตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี (2) เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (3) พัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ (4) สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
และกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ประกาศนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นหลักการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ 6 ประการ ได้แก่
(1) การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ (2) การเปิดเผยข้อมูลทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน (3) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ (4) การต่อต้านและป้องปรามทุจริต (5) การก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน
ความโปร่งใส และ (6) การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาคม
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ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญอย่างต่อเนื่อง เช่น ประกาศนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สานต่อแผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem) แผนงานติดตามและชี้แจงเรื่องการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนการน� ำ ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ มาด�ำ เนิ น การใช้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ความถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้
ทุกขัน้ ตอน แผนงานพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมชิ อบ
ของ ศปท. PEA แผนงานพัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
ผู้กระท�ำความผิด (E-Investigate) รวมทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารและการฝึกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีด�ำเนินการ
ต่อต้านการทุจริตขององค์กรให้กับคณะกรรมการและพนักงานในทุกระดับ
6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค�ำนึงถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ� คัญ จึงได้จัดท�ำแผนการบริหารจัดการโครงการ
แผนการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ซึ่งเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มุ่งสู่องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer - Centric Organization) และให้ความส�ำคัญของกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer : VOC)
เพื่อวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า และน�ำมาพัฒนากิจกรรม / แผนงาน / โครงการ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมทั้งลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า ลูกค้าคู่แข่งขัน และลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต
อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า แบ่งเป็น 5 ช่องทาง ดังนี้
1. การรับฟังเสียงลูกค้าทางโทรศัพท์ (Voice based) ได้แก่ 1129 PEA Call Center และโทรศัพท์สำ� นักงาน / ผู้บริหาร
2. การรับฟังข้อมูลทางเอกสาร (Document based) ได้แก่ จดหมาย / โทรสาร และข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่าง ๆ จาก
ผู้บริหารหน่วยงานก�ำกับดูแลในระดับองค์กร
3. การรับฟังลูกค้าทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ (Mass Media and Social Network based) ได้แก่ PEA Mobile
Application PEA Website และ PEA E-mail
4. การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Interactive based) ได้แก่ ติดต่อที่ส�ำนักงาน การสานเสวนา และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. การรับฟังด้วยการส�ำรวจ (Survey based) ได้แก่ การโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการ 15 วัน ส�ำหรับ
3 ประเภทบริ ก าร (งานขอใช้ ไ ฟติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ งานขอขยายเขตไฟฟ้ า แรงต�่ ำ และงานขอขยายเขตติ ด ตั้ ง หม้ อ แปลง
เฉพาะราย)
นอกจากนี้ ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้พฒั นาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร ภายใต้ชอื่ “PEA
Smart Plus” ซึ่งเป็นการพัฒนา Mobile Application บน Smart Phone เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น
การแจ้งค่าไฟฟ้า การค�ำนวณค่าไฟฟ้า การช�ำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและธนาคารออนไลน์ การขอใช้ไฟฟ้า การติดกลับมิเตอร์
กรณีค้างช�ำระค่าไฟฟ้า การแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง การส่งข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน การค้นหาจุดให้บริการการแจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ “PEA Solar Hero” เป็น Application ที่นำ� Digital Platform มาอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ต้องการติดตั้ง
Solar Rooftop ในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนและการติดตามขั้นตอนการด�ำเนินการติดตั้ง การประเมินความคุ้มค่า
การลงทุนในเบื้องต้น การเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการ (ลงทุนเอง / ผ่อนช�ำระ / พันธมิตรร่วมลงทุน) การให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ การบ�ำรุงรักษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การวางแผนการขายไฟฟ้า
คืนกลับรัฐ “PEA Hero Care & Service” เป็น Application ที่ให้บริการแบบ One-Stop Service ในการตรวจสอบ ปรับปรุง
และซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ ะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยช่างไฟฟ้าจาก “โครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า”
พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
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7. การมีส่วนร่วมและพั ฒนาชุมชน
(Community Involvement and Development)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อส�ำรวจปัญหาและผลกระทบจากการด�ำเนินงาน ตลอดจนให้
ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ชมุ ชนในเรือ่ งความประหยัด ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้พลังงาน
สะอาดเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในอนาคต โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์กับชุมชนจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ชุมชนส�ำคัญทั่วประเทศ เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบที่ประชาชนได้รับ เช่น
ข้อกังวลเรื่องอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในชุมชน การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่อยู่อาศัย การเกิดอันตราย
จากกระแสไฟฟ้ารั่ว การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความประหยัดและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการประยุกต์ใช้พลังงาน
สะอาดร่วมกับวิสาหกิจชุมชน โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
• โครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า

จากการส�ำรวจช่างไฟฟ้าของชุมชนในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
74นายชยพล
จังหวัด ในต�ำบลจ�ำนวนธิต
7,087
บล์ พบว่าในแต่ละต�ำบลยังมีช่างไฟฟ้า
ิศักต�ำดิ
ไม่(ประธานกรรมการการไฟฟ้
เพียงพอ และขาดแคลนช่างไฟฟ้าาส่ทีวม่ นภู
ใี บประกอบอาชี
พช่างเพือ่ ให้บริการภายใน
มิภาค)
ชุมชน ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัด “โครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า”
เพื่อฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้แก่
ประชาชน ซึ่งท�ำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนนั้น ๆ เป็นการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกับชุมชน และเป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 2562 มีประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 2,000 คน จากการส�ำรวจความพึงพอใจพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 94
• โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำ “โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ขึ้นตั้งแต่
ปี 2556 และได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่
ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ซึ่งช่วย
ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้น�ำชุมชน และการให้ความรู้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�ำลัง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มี
ความปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเข้าด�ำเนินการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ชุมชน จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,000 ครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แก่ บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และเทศบาล
จ�ำนวน 1,200 คน นักศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน
600 คน อาจารย์จากสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 360 คน นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 600 คน พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชน
ต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธี และการปฐมพยาบาล
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน จ�ำนวน 12 แห่ง
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โครงสร้างและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2503 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 20 ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน ผู้ว่าการ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสามคน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12/1 ก�ำหนดให้มีกรรมการที่มิใช่
กรรมการโดยต�ำแหน่ง มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น นอกจากนี้ตามระเบียบว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ก�ำหนดให้มี
ผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมถึงการวางข้อบังคับในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
การก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และการก�ำหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน
2. เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา
3. ก�ำหนดเงินส�ำรองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ก�ำหนดระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. น�ำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด เงินเดือน และการให้ออกจากต�ำแหน่ง
7. ให้ความเห็นชอบ หรือให้สัตยาบันในการท�ำนิติกรรมของผู้ว่าการ
8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้น ลดขั้น หรือตัดเงินเดือน และการก�ำหนดเงื่อนไขในการท�ำงานของ
พนักงานชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่าง ๆ
9. แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการในขณะที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ หรือต�ำแหน่งผู้ว่าการว่างลง
10. วินิจฉัยค�ำร้องของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเกี่ยวกับการใช้ที่ดินภายในก�ำหนดเวลา 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่เหมาะสม มีการด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย อีกทั้งในรายงาน
ประจ�ำปีมีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้
1. อัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบการ
ปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอื่น ส�ำหรับกลุ่มที่ 1 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุง
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
• ประธานฯ ได้รับเดือนละ 20,000.- บาท
• กรรมการ ได้รับเดือนละ 10,000.- บาท
ทัง้ นีใ้ นกรณีทกี่ รรมการรัฐวิสาหกิจด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จา่ ยค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาในการด�ำรง
ต�ำแหน่ง
1.2 เบี้ยประชุมกรรมการ

1. จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการเป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยได้เกินกว่า
1 ครั้ง / เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง / ปี
2. ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 กล่าวคือ ประธานกรรมการได้รับ
25,000.- บาท กรรมการ ได้รับ 20,000.- บาท
ส�ำหรับประธานกรรมการคณะย่อย กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้
รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คือไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ครั้ง)
โดยประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และจ่ายเฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ ให้กรรมการ
รัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะท�ำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้งต่อเดือน
2. โบนัส การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการจ่ายโบนัสคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากก�ำไรสุทธิ และคะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5
ตามล�ำดับ และในปีบัญชีรัฐวิสาหกิจใดที่กรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นขาดประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 25
2. ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 50
3. ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 75
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1. นายชยพล ธิติศักดิ์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
2. นายสุรงค์ บูลกุล
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
4. นายดนุชา พิชยนันท์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
5. นายยงยุทธ โกเมศ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
6. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
7. นายศักดิ์ เสกขุนทด
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
8. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
9. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
10. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
11. นายพนิต ธีรภาพวงศ์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
12. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
13. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)

รายชื่อ / ครั้งที่ / วันประชุม

✕

✕
✕

✕

✕

ครั้งที่ 4
19 เม.ย.

✕

✕

ครั้งที่ 3
27 มี.ค.

✕

✕

ครั้งที่ 2
27 ก.พ.

✕

ครั้งที่ 1
23 ม.ค.
ครั้งที่ 5
15 พ.ค.

✕

ครั้งที่ 6
19 มิ.ย.
ครั้งที่ 7
18 ก.ค.
ครั้งที่ 8
21 ส.ค.

✕

ครั้งที่ 9
5 ก.ย.

✕

✕

ครัง
้ ที่ 10
18 ก.ย.

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2562
ครัง
้ ที่ 11
16 ต.ค.

ครัง
้ ที่ 12
20 พ.ย.

✕

✕

ครั้งที่ 13
18 ธ.ค.

13/13

13/13

13/13

11/13

12/13

10/13

13/13

12/13

12/13

13/13

8/13

13/13

11/13

12/13

จ�ำนวนครั้ง
ที่มาประชุม

สรุปเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ปี 2562
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายชยพล ธิติศักดิ์
2. นายสุรงค์ บูลกุล
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
4. นายดนุชา พิชยนันท์
5. นายยงยุทธ โกเมศ
6. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
7. นายศักดิ์ เสกขุนทด
8. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
9. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
10. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
11. นายพนิต ธีรภาพวงศ์
12. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล
13. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล
14. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

จ�ำนวนเงิน
เบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

262,500
200,000
220,000
140,000
220,000
210,000
210,000
220,000
210,000
170,000
190,000
220,000
220,000
220,000

236,250
180,000
198,000
126,000
198,000
189,000
189,000
198,000
189,000
153,000
171,000
198,000
198,000
198,000

240,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

216,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

หมายเหตุ

1. ในการประชุมครั้งที่ 1 - 4 ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
(ประธานฯ ได้รับ 12,500.- บาท กรรมการได้รับ 10,000.- บาท)
2. ในการประชุมครั้งที่ 5 - 13 ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
(ประธานฯ ได้รับ 25,000.- บาท กรรมการได้รับ 20,000.- บาท)
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โบนัสประจ�ำปี
2562
ที่จ่ายในปี 2563
(บาท)

255,937.50
204,750
204,750
153,562.50
204,750
204,750
204,750
204,750
204,750
204,750
204,750
204,750
204,750
227,500

การแต่งตั้งคณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนดกลไกในการก�ำกับดูแลและทบทวนระบบงานที่ส�ำคัญทุกระบบ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 10 คณะ ซึ่งมีกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกคณะ โดยออกเป็นค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมระบุอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามการด�ำเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้ความเห็นและกลั่นกรองแผนงานทุกระบบก่อน
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายยงยุทธ โกเมศ
2. นายดนุชา พิชยนันท์
3. นายศักดิ์ เสกขุนทด
4. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล
5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

19/19
7/19
14/19
18/19
19/19

150,000
50,000
120,000
120,000
120,000

135,000
45,000
108,000
108,000
108,000

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติซื้อ / จ้าง ในอ�ำนาจคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์และแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้นแผนการด�ำเนินงาน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
4. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจ�ำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. พิจารณา กลั่นกรอง โยกย้าย แต่งตั้งพนักงานในอ�ำนาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้นการโยกย้าย
แต่งตั้ง พนักงาน ในสังกัดส�ำนักตรวจสอบภายใน
6. การด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติมอบหมายไว้
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2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
2. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

12/12
12/12
10/12

250,000
200,000
200,000

225,000
180,000
180,000

หมายเหตุ

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
ข้อ 16 ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน้ โดยให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนดังกล่าว
2. ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่
24 เมษายน 2562 เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอื่น และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสรุป
อัตราค่าตอบแทนและ เบีย้ ประชุมกรรมการได้ดงั นี้ เบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท / คน / ครั้ง
โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินประจ�ำปี รวมทัง้ ค�ำอธิบายในรายงานประจ�ำปี เกีย่ วกับฐานะการเงินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุง
แก้ไข
3. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
4. ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประเด็น
ทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
6. ก�ำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�ำเร็จได้
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. การด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2556 และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสุรงค์ บูลกุล
2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
3. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
4. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล
5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ต�ำแหน่ง

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

5/5
5/5
2/5
5/5
4/5

60,000
40,000
20,000
40,000
40,000

57,500
36,000
18,000
36,000
36,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ

ล�ำดับที่ 2 และ 4 ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะย่อยครบ 2 คณะแล้ว
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในประจ�ำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ก�ำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการจัดท�ำรายงานเป็น
รายไตรมาส และรายงานประจ�ำปี เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. ก�ำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการจัดท�ำรายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
6. อนุมัติแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม
7. ก�ำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุผลส�ำเร็จได้
8. ด�ำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก 1 - 7 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย
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4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
2. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
3. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

6/6
4/6
5/6

75,000
40,000
50,000

67,500
36,000
45,000

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางกรอบและเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่ายบริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ทบทวนแนวทางและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั สิ ากล และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และพิจารณากลัน่ กรองแผนแม่บท และ / หรือแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. ก�ำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�ำเร็จได้
7. ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. สนับสนุนและติดตามการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
9. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM)
10. สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานที่กำ� หนดในกฎบัตร
มาให้ถ้อยค�ำ ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้ตามที่เห็นสมควร
11. สนับสนุนและติดตามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหาร และ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกิจกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
2. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
3. นายพนิต ธีรภาพวงศ์

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

2/2
-/2
2/2

25,000
20,000

22,500
18,000

หมายเหตุ

ล�ำดับที่ 2 ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเกณฑ์ช้ีวัดในการประเมิน
ผลการด�ำเนินงาน
2. หารือร่วมกับผู้ว่าการเพื่อท�ำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด�ำเนินงานก่อนการประเมิน
เพื่อให้การประเมินผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
3. ติดตามผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลให้
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
4. ประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามเกณฑ์ที่กำ� หนด
5. พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การคลัง และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
6. จัดให้มีการแถลงแผนงานและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญขององค์กร
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6. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายศักดิ์ เสกขุนทด
2. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
3. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล
4. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล
5. นายดนุชา พิชยนันท์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

13/14
8/14
4/5
10/14
4/9

162,500
80,000
40,000
100,000
40,000

146,250
72,000
36,000
90,000
36,000

หมายเหตุ

1. ล�ำดับที่ 1 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ตามค�ำสัง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ที่ กฟภ. 3/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2562
2. ล�ำดับที่ 2 และ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามค�ำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ กฟภ. 3/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2562
3. ล�ำดับที่ 3 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ตามค�ำสัง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ที่ กฟภ.
4/2562 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
4. ล�ำดับที่ 5 พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อ / จ้าง / เช่า งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเทคนิคในอ�ำนาจคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ต่อไป
2. พิจารณากรอบการลงทุนในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. พิจารณาทิศทางและนโยบายการเชื่อมต่อโครงการ / แผนงาน / งานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการ / แผนงาน / งานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องและ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงการ / แผนงาน / งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ลงทุนไปแล้ว
4. พิจารณาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย หรือทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม
5. พิจารณาโครงการ / แผนงาน / งาน ที่มีการน�ำระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในกิจการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับธุรกิจหลัก GIS SCADA Smart Grid AMI OMS
เป็นต้น
6. พิจารณากลั่นกรองการจัดท�ำและการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7. ก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. พิจารณาและติดตามผลการด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อกลั่นกรอง
และน�ำเสนอรายงานตามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ดี า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ( IT Governance)
9. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย
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7. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
2. นายดนุชา พิชยนันท์
3. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
4. นายสุรงค์ บูลกุล
5. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล

ต�ำแหน่ง

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

-

-

-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ

ในปี 2562 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ด�ำเนินการสรรหาผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมทีจ่ ะเป็นผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยค�ำนึง
ถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11)
และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 นอกจากนี้
ต้องไม่เป็นกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
2. ด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. เมื่อพิจารณาสรรหาได้ผู้ที่เหมาะสมแล้ว ให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณา
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8. คณะอนุกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์คำ� สัง
ิ าค และ
่ ลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภ
อุทธรณ์ค�ำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด

รายชื่อคณะกรรมการ

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ

ต�ำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการฯ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

12/12

150,000

135,000

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณา กลั่นกรอง อุทธรณ์คำ� สัง่ ทางปกครอง ค�ำสัง่ ลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์คำ� สัง่ ให้พนักงาน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป โดยให้ด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่
ข้างต้น ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ทั้งในและนอกสถานที่ หรือออกตรวจเยี่ยมส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนและการอุทธรณ์ให้กับพนักงาน
รวมทั้งสร้างขวัญและก�ำลังใจ อันเป็นการส่งเสริมการก�ำกับกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
9. ประธานกรรมการกิจการสัมพั นธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

12/12

150,000

135,000

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ก�ำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ฝ่ายละเท่ากัน จ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดังกล่าว มีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจำ�ปี 2562

10. กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสุรงค์ บูลกุล
2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
3. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
4. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
5. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
6. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
7. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร่วมประชุม /

ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

การประชุมทั้งหมด

ก่อนหัก
ภาษี

หลังหัก
ภาษี

4/4
4/4
3/4
4/4
3/4
-/4
4/4

50,000
30,000
40,000
30,000
30,000

45,000
27,000
36,000
27,000
27,000

หมายเหตุ

1. ล�ำดับที่ 2 ไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เนื่องจากได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะย่อย
ครบ 2 คณะแล้ว
2. ล�ำดับที่ 3 ไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมครั้งที่ 1 - 3/2562 เนื่องจากได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะย่อย
ครบ 2 คณะแล้ว
3. ล�ำดับที่ 6 ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
4. ล�ำดับที่ 7 ไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เนื่องจากได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการคณะย่อย
ครบ 2 คณะแล้ว
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. หลักการแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ก�ำหนดในหมวด 3 ข้อ 3.5 ว่า บทบาทส�ำคัญของกรรมการอิสระ
เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ กรรมการโดยรวมจะเน้นหนักในการด�ำรงรักษา และสร้าง
ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งต้องมีความสามารถและเต็มใจ
ที่จะเรียนรู้กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลา ทุ่มเท
ความสนใจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.1 ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของตน พิจารณาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
2.2 คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
2.3 เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2.4 ควรเข้าประชุมทุกครั้ง
2.5 ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจ�ำทุกปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารธุรกิจ
การเงิน และนิติศาสตร์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิกร		
สุศิริวัฒนนนท์		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพนิต		
ธีรภาพวงศ์		
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ในวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เดินทางไปดูงานและ
ตรวจเยีย่ มพนักงานทีก่ ารไฟฟ้าต่าง ๆ ในส่วนภูมภิ าค รวม 4 ครัง้ เพือ่ รับทราบข้อมูลส�ำคัญ ปัญหา-อุปสรรค ในการด�ำเนินงาน
ของการไฟฟ้านั้น ๆ พร้อมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนตรงไป
ตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทุกครัง้ พอสรุปสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินประจ�ำเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคและบริษทั ย่อย ร่วมกับผูบ้ ริหารในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยพิจารณาประเด็นทีส่ ำ� คัญและให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เป็นการ
หารือเกีย่ วกับขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยให้ค�ำแนะน�ำและข้อคิดเห็นเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน
การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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3. การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าด้วยกฎบัตรส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำ
ทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ
ของส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นส�ำคัญ มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2563 - 2567) และแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2563 ของส�ำนักตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส มีการพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร ที่จำ� เป็นต่องานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในพัฒนาตนเอง ให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบอีกด้วย
4. การรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง
ปี 2555 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มีการปรับปรุงและจัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คู่มือการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ สร้างสรรค์ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีความถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
เพียงพอ เชื่อถือได้ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายชยพล ธิติศักดิ์

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ เข้าใจ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งประยุกต์มาจากเกณฑ์ของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยพัฒนามาจาก COSO 2013 - Internal
Control และ COSO 2017 - Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance ซึ่งให้ความส�ำคัญ
กับการมุง่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร และการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องไปกับกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ และการควบคุมภายใน
ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็นระดับองค์กรและ
ระดับสายงาน มีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผลทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
พร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานได้อย่างทันกาล เกิดผลลัพธ์
เชิงบวกต่อภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งปัจจุบันและอนาคต
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงาน พร้อมจัดเตรียมแผนรองรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
น�ำมาบริหารจัดการ
ด้านระบบการควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนในการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความทันสมัย
เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันหรือลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และจัดท�ำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วันหลังสิ้นปี รวมทั้งจัดส่งส�ำเนารายงานฯ
ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่าง
มีนัยส�ำคัญทุกไตรมาส รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ และเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกคนในการด�ำเนินงานตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงและตามระบบการควบคุมภายในที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดวางไว้ จะเพิ่มโอกาสแห่งความส�ำเร็จ สามารถลดปัญหา
อุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินงานโดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(นายสุรงค์ บูลกุล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลการด�ำเนินงานเป็นที่ประจักษ์สะท้อนได้จากประสิทธิผลในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในปี 2562 ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม (2 ปีซ้อน) รางวัลเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปีซอ้ น) รางวัลการด�ำเนินงานเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น (CSR) (3 ปีซอ้ น) แต่อย่างไรก็ตาม
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังมุง่ มัน่ ด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืน โดยการยกระดับการด�ำเนินงานตามแนวทาง
SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ สร้างชุมชนสังคมที่
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance : CG)

สิ่งส�ำคัญที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การด�ำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในทุกกระบวนงานที่จะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ในอนาคต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างจริงจัง รวมถึงสนับสนุนให้การด�ำเนินงานขององค์กรต้องค�ำนึงถึงเรื่องความมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยังได้นำ� เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในรูปแบบการก�ำกับดูแลและติดตามผลผ่านระบบ
CG e-System และระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน นับเป็น
อีกรูปแบบการพัฒนาเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาทุจริตภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน
ความโปร่งใส และสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่ว่า “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”
การด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR)

ในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความตระหนักอยู่เสมอถึงความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร ด้วยการน�ำทักษะความรู้ความสามารถของ
บุคลากรมาพิจารณาด�ำเนินการในด้านความปลอดภัย หรือการให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นลักษณะ CSR in Process เช่น
โครงการ 1 ต�ำบล 1 ช่างไฟฟ้า และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างโครงการที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริม
ผลักดันให้การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติบโตและก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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การด�ำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้ตงั้ คณะท�ำงานทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance)
เพื่อติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดท�ำ / พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ส�ำคัญขององค์กรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งที่
ผ่านมาคณะท�ำงานชุดนี้ได้ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น เรื่องการด�ำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ และการปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
(Risk Culture) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสนับสนุนและติดตามงานด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือ Compliance
ในทุกกระบวนงานอย่างเป็นระบบ
ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นองค์กรทีข่ บั เคลือ่ นธุรกิจควบคูก่ บั หลักธรรมาภิบาล การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาบนรากฐานที่มั่นคงและสานต่อ
ความยั่งยืนให้กับสังคมตลอดไป

(นายยอดพจน์

วงศ์รักมิตร)

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและบริษทั ย่อย (กลุม่ กิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กิจการ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีความป็นอิสระจากกลุม่ กิจการและกิจการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน ทีก่ ำ� หนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล

นายชยพล ธิติศักดิ์

(ประธานกรรมการการไฟฟ้
ส่วนภูมิภ้มาค)
ความรั
บผิดชอบของผู้บริหาารและผู
ีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิจการและ
ของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
ของกิจการ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเขื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและ
ของกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง
หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ กิจการหรือกิจการต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายมณเฑียร เจริญผล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตติณา ศิริวัชรกุล)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพั สดุที่ 17
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

8,286,771,490
1,117,235,718
35,131,772,274
379,434,963
3,013,075,421
2,257,834,191
42,842,735,878
2,255,637,930
1,820,431,046
129,186,795
97,234,115,706

3,427,643,764
18,615,735,678
35,805,167,877
717,906,699
1,968,193,881
2,145,836,307
39,868,420,674
2,536,466,914
1,729,475,224
304,937,453
4,860,892
107,124,645,363

508,728,263
5,336,778
548,082,448
45,592,616,565
436,226,646
279,849,507,149
554,597,881
146,821,009
327,641,916,739
424,876,032,445

366,595,672
5,386,039
83,140,138
42,477,599,986
555,540,242
263,478,587,553
1,021,866,224
128,774,924
308,117,490,778
415,242,136,141

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้ค้างรับ
พัสดุคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อจ�ำหน่าย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
งานระหว่างก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3.1, 5.1
5.2
3.2, 5.3
5.4
5.5
3.3, 5.6
3.4, 5.7

5.8

3.5, 5.9
3.5, 5.10
3.7, 5.12
3.8, 5.13
3.9, 5.14
3.10, 5.15
5.16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

              หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งคลัง
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินคดีความ
ประมาณการหนี้สินสัญญาบริการ
ภาระผูกพันในการก่อสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอการรับรู้
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการขายและบริการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

5.17
3.11, 3.12, 5.18, 7.2, 7.3
5.19

5.20
5.21
5.22

3.11, 3.12, 5.18, 7.2, 7.3
3.13, 5.23
3.25
5.24
5.19
3.14, 5.25
3.15
3.17, 5.26
3.16, 5.27

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

44,382,564,584
3,353,479,327
3,138,298,503
5,212,846,317
668,384,861

47,577,187,663
4,332,306,900
3,871,353,830
7,831,840,812
1,160,554,883

605,857,745
9,581,850,000
1,288,501,766
313,831,640
329,965,615
68,875,580,358

630,942,467
8,511,500,000
1,153,583,242
330,539,830
295,579,531
75,695,389,158

70,438,313,146
51,475,636
266,037,174
77,227,770
9,179,726,150
842,930,742
53,178,208,953
31,269,906,502
1,086,732,667
18,327,342,655
3,257,396
184,721,158,791
253,596,739,149

63,747,736,688
72,363,165
243,083,436
9,094,159,731
1,084,912,615
51,032,361,727
29,240,737,965
902,964,486
12,974,244,938
276,416,636
168,668,981,387
244,364,370,545

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
ทุนายชยพล
นรับจากงบประมาณ ธิติศักดิ์
าส่วนภูมิภาค)
ก�(ประธานกรรมการการไฟฟ้
ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

87,003,887
4,802,500,915

87,003,887
4,802,500,915

7,722,420
166,382,066,074
171,279,293,296
424,876,032,445

6,089,030
165,982,171,764
170,877,765,596
415,242,136,141

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
กรรมการและผู้ว่าการ
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(นายสุชาติ โชติกธีรกุล)
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

7,322,382,890
1,001,841,755
35,084,963,174
377,641,119
3,010,893,134
2,231,846,111
42,792,735,878
2,252,775,484
1,816,548,649
128,231,813
96,019,860,007

2,542,238,359
18,501,756,571
35,798,896,612
712,577,221
1,947,890,424
2,140,515,454
39,818,420,674
2,535,751,252
1,698,836,478
302,798,781
4,860,892
106,004,542,718

1,891,283,750
47,170,997
45,520,925,752
436,226,646
279,843,960,631
554,032,645
100,365,724
328,393,966,145
424,413,826,152

1,441,283,750
77,049,093
42,206,717,303
555,540,242
263,476,335,170
1,021,610,884
96,937,573
308,875,474,015
414,880,016,733

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้ค้างรับ
พัสดุคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อจ�ำหน่าย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
งานระหว่างก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3.1, 5.1
5.2
3.2, 5.3
5.4
5.5
3.3, 5.6
3.4, 5.7

5.8

3.6, 5.11
3.7, 5.12
3.8, 5.13
3.9, 5.14
3.10, 5.15
5.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

44,382,564,584
3,310,585,252
3,131,268,319
5,212,846,317
667,820,917

47,577,187,663
4,271,898,689
3,837,532,200
7,831,840,812
1,160,406,174

605,857,745
9,581,850,000
1,288,501,766
313,831,640
328,151,854
68,823,278,394

630,942,467
8,511,500,000
1,153,583,242
330,539,830
290,960,694
75,596,391,771

70,438,313,146
51,475,636
266,037,174
9,179,726,150
840,799,761
53,178,208,953
31,269,936,502
1,085,224,560
18,324,576,641
3,257,396
184,637,555,919
253,460,834,313

63,747,736,688
72,363,165
243,083,436
9,094,159,731
1,084,912,615
51,032,361,727
29,240,737,965
902,982,166
12,972,725,917
276,416,636
168,667,480,046
244,263,871,817

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยเงินกู้คา้ งจ่าย
เงินรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งคลัง
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินคดีความ
ภาระผูกพันในการก่อสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้รอการรับรู้
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการขายและบริการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5.17
3.11, 3.12, 5.18, 7.2, 7.3
5.19

5.20
5.21
5.22

3.11, 3.12, 5.18, 7.2, 7.3
3.13, 5.23
5.24
5.19
3.14, 5.25
3.15
3.17, 5.26
3.16, 5.27

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

87,003,887
4,802,500,915
166,063,487,037
170,952,991,839
424,413,826,152

87,003,887
4,802,500,915
165,726,640,114
170,616,144,916
414,880,016,733

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
กรรมการและผู้ว่าการ

(นายสุชาติ โชติกธีรกุล)
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2562
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

518,256,604,659
1,704,099,577
519,960,704,236

497,658,241,704
1,865,169,953
499,523,411,657

439,967,504,138
22,121,885,153
5,183,632,682
127,218,174
5,365,207,656
21,519,056,057
9,057,260,073
659,749,899
2,657,522,030
506,659,035,862
82,322,080
13,384,000,454
2,586,016
13,381,414,438

417,876,920,354
22,586,009,650
1,160,168,355
129,499,151
5,325,584,401
20,219,997,889
8,563,627,726
145,951,853
2,903,470,985
478,911,230,364
71,138,194
20,683,319,487
1,050,852
20,682,268,635

18,102

(1,717,770)

(2,176,554,840)
11,204,877,700

(168,541)
20,680,382,324

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อไฟฟ้า
ค่นายชยพล
าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ธิติศักดิ์
ค่(ประธานกรรมการการไฟฟ้
าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานาส่วนภูมิภาค)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3.19, 5.29

3.20, 5.28

3.21, 5.29
5.29
5.29
5.29
5.29
5.29

3.17, 5.26

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2562

2561

518,127,952,317
1,690,957,844
519,818,910,161

497,474,413,667
1,841,418,926
499,315,832,593

439,967,504,138
22,090,794,547
5,182,256,044
124,362,583
5,369,789,988
21,517,926,596
8,932,220,256
659,749,899
2,657,442,805
506,502,046,856
13,316,863,305

417,876,920,354
22,561,809,855
1,159,677,798
128,062,306
5,324,413,262
20,218,832,710
8,380,579,193
145,951,853
2,903,436,102
478,699,683,433
20,616,149,160

18,102

(1,717,770)

(2,176,684,484)
11,140,196,923

20,614,413,390

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

3.19, 5.29

3.20, 5.28

3.21, 5.29
5.29
5.29

3.17, 5.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561
ผลสะสมจาก
ส�ำรองตามกฏหมาย
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่างกาลปี 2561
ส�ำรองเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2562
ส�ำรองตามกฏหมาย
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่างกาลปี 2562
ส�ำรองเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
		

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

5.20

5.20

		

หมายเหตุ

4,273,341
1,815,689
6,089,030
1,633,390
7,722,420

4,889,504,802
4,889,504,802

จัดสรรแล้ว

(1,815,689)
(4,838,500,000)
(8,511,500,000)
20,680,382,324
165,982,171,764
(1,633,390)
(5,733,000,000)
(5,070,350,000)
11,204,877,700
166,382,066,074

158,653,605,129

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

4,889,504,802

ประมาณ

ทุนรับจากงบ

ทุนประเดิมและ

งบการเงินรวม

(4,838,500,000)
(8,511,500,000)
20,680,382,324
170,877,765,596
(5,733,000,000)
(5,070,350,000)
11,204,877,700
171,279,293,296

163,547,383,272

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

141

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561
ผลสะสมจาก
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่างกาลปี 2561
ส�ำรองเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2562
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่างกาลปี 2562
ส�ำรองเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

5.20

5.20

		

หมายเหตุ

158,462,208,724
(4,838,500,000)
(8,511,500,000)
20,614,431,390
165,726,640,114
(5,733,000,000)
(5,070,350,000)
11,140,196,923
166,063,487,037

4,889,504,802
4,889,504,802

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

4,889,504,802

งบประมาณ

ทุนรับจาก

ทุนประเดิมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(4,838,500,000)
(8,511,500,000)
20,614,431,390
170,616,144,916
(5,733,000,000)
(5,070,350,000)
11,140,196,923
170,952,991,839

163,351,713,526

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
ปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาให้บริการ
นายชยพล
		
หนี้สูญและหนี้สงสัยธิ
จะสูต
ญ ิศักดิ์
าส่วนภูมิภาค)
		(ประธานกรรมการการไฟฟ้
เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ
		
ส�ำรองวัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย
		
รายได้รอการรับรู้ตัดจ่าย
		
รายได้จากการรับบริจาค
		
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		
ประมาณการหนี้สินคดีความ
		
ประมาณการหนี้สินสัญญาบริการ
		
(ก�ำไร) ขาดทุนจากจ�ำหน่ายสินทรัพย์
		
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายพัสดุ
		
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
		
รายได้จากการรับเศษวัสดุ
		
รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ
		
รายได้จากสัญญาให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุน
		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
		
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
		
ดอกเบี้ยรับ
		
ดอกเบี้ยจ่าย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
		 และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		
ลูกหนี้การค้า
		
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		
รายได้ค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

13,381,414,438

20,682,268,635

21,733,636,853
1,991,454
67,906,288
1,609,042,547
64,934,465
(4,358,535,650)
(40,344,973)
5,183,632,682
20,620,808
(697,122)
28,788,177
(6,972,902)
(24,809,492)
(115,648)
(65,671,775)
(18,996,486)
(20,601,261)
2,586,016
(82,332,080)
(1,061,978,649)
2,657,522,030
39,071,019,720

20,423,759,226
(57,327,470)
2,609,298,423
(1,812,799)
(4,166,471,744)
(2,229,165)
1,162,030,392
37,538,392
(18,999,066)
4,505,350
(32,921,465)
(3,474,341)
(87,387,177)
(6,916,636)
1,050,852
(71,138,194)
(1,085,297,599)
2,901,766,235
42,288,241,849

610,575,081
331,805,827
(1,231,697,754)

(1,721,198,130)
(52,636,452)
2,156,865,867

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
		
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
		
พัสดุคงเหลือ
		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
		
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
		
จ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		
เจ้าหนี้การค้า
		
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
		
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
		
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		
เงินสดจ่ายโบนัส
		
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
		
ภาระผูกพันงานก่อสร้าง
		
รายได้รอการรับรู้
		
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
		
เงินประกันการขายและบริการ
		
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
		
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

1,246,874,639
318,303,186
(2,974,315,204)
280,828,984
(119,590,266)
175,750,658
70,449,685
(18,046,086)

1,233,181,855
276,819,700
(3,361,162,230)
(382,542,876)
237,444,886
(174,067,062)
(63,226,892)
(16,891,231)

(3,194,623,078)
(1,451,528,593)
134,918,525
(16,708,190)
(53,488,991)
(2,536,324,791)
(2,271,543)
36,719,014
(20,887,529)
85,566,419
6,395,433,252
2,029,168,538
183,768,181
353,018
(2,007,089,805)
37,344,962,897

9,512,762,066
2,363,794,554
(238,853,140)
(349,983,382)
349,475,408
(3,354,916,133)
(647,951)
(29,728,192)
2,176,500
29,440,154
6,103,840,858
1,886,871,794
(35,388,020)
(5,733,472)
(1,271,649,702)
68,085,292
55,450,375,918

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากการลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
รายการที่มิใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อเข้างานระหว่างก่อสร้าง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

5.1

2562

2561

17,498,518,063
(110,200,000)
50,448,750
(37,318,410,016)
(22,070,750)
(2,700,176,897)
23,095,544
(215,950,864)
(238,252,767)
(23,032,998,937)

4,434,490,551
(32,200,000)
41,332,500
(35,752,373,443)
(1,950,000)
(2,451,890,587)
28,532,281
(205,597,461)
(22,018,435)
(33,961,674,594)

(2,541,587,199)
(7,831,840,812)
11,927,142,019
(1,273,550,242)
(9,733,000,000)
(9,452,836,234)
4,859,127,726
3,427,643,764
8,286,771,490

(2,794,876,955)
(7,538,410,551)
3,000,000,000
(1,193,728,260)
(13,003,000,000)
(21,530,015,766)
(41,314,442)
3,468,958,206
3,427,643,764

73,541,435
1,079,204,384

60,933,908
619,110,891

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
ปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
		
เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ
		
ส�ำรองพัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย
		
รายได้รอการรับรู้ตัดจ่าย
		
รายได้จากการรับบริจาค
		
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		
ประมาณการหนี้สินคดีความ
		
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
		
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายพัสดุ
		
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
		
รายได้จากการรับเศษวัสดุ
		
ดอกเบี้ยรับ
		
ดอกเบี้ยจ่าย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		
ลูกหนี้การค้า
		
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		
รายได้ค้างรับ
		
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
		
พัสดุคงเหลือ
		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
		
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
		
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2562

2561

13,316,863,305

20,616,149,160

21,732,507,393
67,906,288
1,606,248,776
64,934,465
(4,358,535,650)
(39,860,473)
5,182,256,044
20,620,808
28,788,174
(6,972,902)
(24,809,492)
(65,671,775)
(1,049,140,231)
2,657,442,805
39,132,577,535

20,422,594,047
(57,327,470)
2,606,055,169
(1,812,799)
(4,166,471,744)
(2,229,165)
1,161,539,834
37,538,392
(18,999,066)
4,505,350
(32,921,465)
(3,474,341)
(87,387,177)
(1,077,778,111)
2,901,731,352
42,301,711,966

631,370,339
328,384,402
(1,250,726,177)
1,236,863,698
338,970,413
(2,974,315,204)
282,975,768
(117,712,170)

(1,734,124,619)
(51,104,716)
2,083,131,833
1,226,385,960
275,796,920
(3,361,162,230)
(381,963,649)
272,161,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
นายชยพล
ธิติศักดิ์
เจ้
า
หนี
ห
้
มุ
น
เวี
ย
นอื
น
่
(ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายโบนัส
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันงานก่อสร้าง
รายได้รอการรับรู้
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการขายและบริการ
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
		
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2562

2561

174,566,967
51,086,607
(3,428,151)

(172,835,540)
(64,077,914)
302,622

(3,194,623,078)
(1,434,014,457)
134,918,525
(16,708,190)
(52,891,546)
(2,533,133,369)
39,524,090
(20,887,529)
85,566,419
6,395,433,252
2,029,198,538
182,242,394
353,018
(2,007,089,805)
37,438,502,289

9,512,762,066
2,330,400,186
(242,741,772)
(349,983,382)
392,972,179
(3,351,750,852)
(33,257,336)
2,176,500
29,440,154
6,103,840,858
1,886,871,794
(35,370,340)
(5,733,472)
(1,271,649,702)
68,085,292
55,430,283,915

17,499,932,918
(450,000,000)
(37,103,862,493)
(22,070,750)
(2,699,077,041)
23,095,544
(215,950,864)
(237,865,767)
(23,205,798,453)

4,435,888,058
(659,000,000)
(35,481,490,759)
(1,950,000)
(2,450,713,703)
28,532,281
(205,597,461)
(21,858,435)
(34,356,190,019)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
รายการที่มิใช่เงินสด
		 เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 เจ้าหนี้จากการซื้อเข้างานระหว่างก่อสร้าง

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

5.1

2562

2561

(2,541,587,199)
(7,831,840,812)
11,927,142,019
(1,273,273,313)
(9,733,000,000)
(9,452,559,305)
4,780,144,531
2,542,238,359
7,322,382,890

(2,794,876,955)
(7,538,410,551)
3,000,000,000
(1,192,993,618)
(13,003,000,000)
(21,529,281,124)
(455,187,228)
2,997,425,587
2,542,238,359

73,541,435
1,079,204,384

60,933,908
619,110,891

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และมีวัตถุประสงค์ที่สำ� คัญคือ การผลิต
จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจ�ำหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีทอี่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
รวมถึงการตีความและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและงบการเงินของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ�ำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน
ที่ช�ำระแล้ว โดยได้ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส�ำคัญระหว่างกันแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นและจ�ำนวนเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.9 5.10 และ 5.11 ตามล�ำดับ
งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ งบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงรายการบัญชีต่าง ๆ ของกองทุนสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินฉบับที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดบัญชีปัจจุบัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำ� มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาแล้วว่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย
2.2.2 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 1		
		
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 				
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7				
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8				
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10				
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12				
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 19				
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20				
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
		
			
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21				
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23				
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24				
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26				
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27				
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29				
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 32				
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 33				
ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34				
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36				
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37				
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41				
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ฉบับที่ 1				
ฉบับที่ 2				
ฉบับที่ 3				
ฉบับที่ 4				
ฉบับที่ 5				

การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ต่อ)

เรื่อง

ฉบับที่ 6				
ฉบับที่ 7				
ฉบับที่ 8				
ฉบับที่ 9				
ฉบับที่ 10				
ฉบับที่ 11				
ฉบับที่ 12				
ฉบับที่ 13				
ฉบับที่ 15				
ฉบับที่ 16				

การส�ำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ส่วนงานด�ำเนินงาน
เครื่องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ทำ� กับลูกค้า
สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 10				
นายชยพล
ธิติศักดิ์
					
(ประธานกรรมการการไฟฟ้
าส่วนภูมิภาค)
ฉบับที่ 25				
ฉบับที่ 29				
ฉบับที่ 32				
การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

  

ฉบับที่ 1 				
					
ฉบับที่ 5 				
					
ฉบับที่ 7 				
					
ฉบับที่ 10				
ฉบับที่ 12				
ฉบับที่ 14				
					
					
ฉบับที่ 17				
ฉบับที่ 19				
ฉบับที่ 20				
ฉบับที่ 21				
ฉบับที่ 22				
ฉบับที่ 23				

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ
รายงานที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและบริษทั ย่อยได้ประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก
และปรับปรุงใหม่สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เชือ่ ว่า นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
3.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนีก้ ารค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นประมาณการทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไม่ได้ โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจคงค้าง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน หลังหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากผูใ้ ช้ไฟฟ้าแล้ว ซึง่ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 ซึ่งได้กำ� หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ดังนี้
ระยะเวลาค้างช�ำระ

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละ

50
100

รายการเพิ่ มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.3 พั สดุคงเหลือ

พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนค�ำนวณ โดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก ส�ำหรับวัสดุล้าสมัยและวัสดุรอการปรับปรุงจะตั้งส�ำรองการเสื่อมสภาพเต็มจ�ำนวน
3.4 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ จ�ำแนกเป็น
3.4.1 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะที่ แสดงเป็ น สิ น ทรั พย์ ห มุ น เวี ย นในงบแสดงฐานะการเงิ น
มีระยะเวลาใช้เงินภายในหนึ่งรอบปีบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน ได้แก่ เงินกองทุนเงินประกันการใช้
ไฟฟ้า เงินทุนสะสมเพื่อช�ำระคืนพันธบัตร และเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คำ�้ ประกันกับธนาคาร ทั้งหมดเป็นเงินที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสามารถน�ำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน เงินดอกผลเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้าเป็นเงินที่ใช้ในกิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า และเงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว ใช้เป็นทุนการศึกษา อบรม
วิเคราะห์ และวิจัย
3.4.2 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
มีระยะเวลาใช้เงินเกินกว่าหนึ่งรอบปีบัญชีและไม่สามารถน�ำไปใช้ในกิจกรรมด�ำเนินงาน คือ เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้างได้บันทึกรวมต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดหาเงินกู้เพื่อใช้ใน
การก่อสร้าง และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์หรือท�ำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ทั้งนี้
งานระหว่างก่อสร้างไม่ได้รวมค�ำนวณค่าเสื่อมราคา

รายงานประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

153

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย สินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารที่ได้มาเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน แต่ปัจจุบัน
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ / หรือที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกใช้วิธี
ราคาทุนในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสม (ถ้ามี)
3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา สรุปได้ดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งค�ำนวณจากราคาซื้อสินทรัพย์บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการท�ำให้
สินทรัพย์นนั้ มาอยูใ่ นสถานทีห่ รือในสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานตามทีป่ ระสงค์ไว้ สินทรัพย์ทกี่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสร้างขึน้ เองบันทึกด้วย
ราคาต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ที่ดิน ประกอบด้วย ที่ดินที่ใช้ด�ำเนินงาน และที่ดินที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน และมีแผนการ
ด�ำเนินงานที่แน่นอนภายใน 1 ปี
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละต่อปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ระบบจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะ

3 และ 6.25
3 - 20
4 - 20
4 - 20

กรณีที่เกิดการด้อยค่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กรณีจ�ำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้น
ออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึกก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายโดยถือเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูปส�ำหรับ
ธุรกิจหลัก ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
การตัดจ�ำหน่ายสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูปส�ำหรับธุรกิจหลัก ค�ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ กิดการด้อยค่า จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
3.11 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศใช้เป็นอัตราอ้างอิง ณ วันนั้น รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนใน
งวดบัญชีนั้น
3.12 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินทางการเงิน หมายถึง สัญญาที่ทำ� ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกิดภาระผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
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3.13 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องบันทึกประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภาระหนี้สิน
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือจากการคาดการณ์อนั เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�ำนวนเงินตามภาระหนี้สิน
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคต้องรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ด้วยจ�ำนวนประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของรายจ่ายทีต่ อ้ งน�ำไปจ่ายช�ำระภาระ
ผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของภาระผูกพันดังกล่าว
ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะช�ำระภาระผูกพันในปัจจุบันเป็นมูลค่าตามบัญชีที่แสดงมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะต้องช�ำระภาระผูกพันในปัจจุบันนั้น
การจัดประเภทประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะถึงก�ำหนดช�ำระในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เป็นประมาณการหนี้สิน
ระยะสั้น และประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะช�ำระคืนเกินกว่า 1 ปี เป็นประมาณการหนี้สินระยะยาว
3.14 รายได้รอการรับรู้

3.14.1 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า เป็นเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า
เพื่อน�ำมาแบ่งเบาภาระในการก่อสร้างระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตลอดจนภาระในการ
บ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างดังกล่าว แสดงเป็นรายได้รอการรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
3.14.2 รายได้รับโอนสินทรัพย์ด�ำเนินงาน เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคซึ่งใช้ในการด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายกให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระในการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว
แสดงเป็นรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ด�ำเนินงานรอรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายได้ในอัตราที่สอดคล้องกับ
การคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
ส่วนสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาคทีไ่ ม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน รับรูเ้ ป็นรายได้อนื่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการด�ำเนินงานทัง้ จ�ำนวน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ได้รับ
3.14.3 รายได้จากการรับบริจาคจากสถาบันการเงินต่างประเทศ เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากสถาบันการเงินต่างประเทศ
ซึ่งให้อยู่ในรูปของส่วนลดดอกเบี้ย เพื่อน�ำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแสดงเป็นรายได้รอการรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายได้ตามจ�ำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3.14.4 รายได้คา่ เช่ารอการรับรู้ เป็นรายได้ค่าเช่าทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รับล่วงหน้าจากการให้บคุ คลภายนอกเช่าที่ดนิ
ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามอายุของสัญญาเช่า
3.14.5 รายได้งานบริการรอรับรู้ เป็นรายได้งานบริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการแก่บุคคล
ภายนอก ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุของสัญญา
3.15 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงินที่ผู้ใช้ไฟฟ้าน�ำมาวางแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ไฟฟ้า
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�ำฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” ส�ำหรับเป็นเงินส�ำรองกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอคืน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับน�ำฝากธนาคารชื่อบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะน�ำดอกผลจากกองทุนฯ จ่ายคืนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่น�ำเงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานก�ำหนด รวมทัง้ ใช้ในกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ และ / หรือเกิดประโยชน์
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้วางระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับ ดูแล และควบคุมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และดอกผลจากกองทุน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ทุกเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” ตามจ�ำนวนเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้าสุทธิที่เพิ่มขึ้น กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินสามารถน�ำ
เงินประกันฯ ไปใช้หมุนเวียนได้ โดยน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาอนุมัติ และจะทยอยคืนไม่น้อยกว่า
เดือนละ 100 ล้านบาท จนกว่าจะเต็มวงเงินฝากเข้าบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” รวมทัง้ จ่ายผลตอบแทนตามอัตราดอกเบีย้
เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่คิดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยน�ำฝากเข้าบัญชี “ดอกผลจากกองทุน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า” กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนเงินหมุนเวียนหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สามารถชะลอ
การคืนเงินดังกล่าวได้ โดยให้น�ำเสนอผู้ว่าการฯ เป็นผู้อนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
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3.16 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในกรณี
พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่โดยไม่มีความผิด ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์และการสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ได้รวมรายการบัญชี
ของกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ในงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยตัดรายการระหว่างกัน
3.17 ภาระผูกพั นผลประโยชน์ของพนักงาน

3.17.1 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น
ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส สิทธิการลาต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ระยะสัน้ อืน่ ๆ ตามข้อตกลงของการจ้างงาน ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสัน้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
นายชยพล
ธิขตองพนั
ิศัก
ดิ์ งออกจากงาน
3.17.2 ผลประโยชน์
กงานหลั
(ประธานกรรมการการไฟฟ้
าส่วนภูมนิภาค)
3.17.2.1 โครงการสมทบเงิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิก กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน
จ�ำนวนเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.27
3.17.2.2 โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย เงินตอบแทนความชอบใน
การท�ำงานภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด วันลาพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของพนักงาน ของที่ระลึกส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุ และผลประโยชน์
หลังออกจากงานอื่น ๆ ภายใต้ข้อก�ำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงาน ประเภทโครงการผลประโยชน์
ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดย
ค�ำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่น ๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain / Loss) รับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.17.3 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาวอื่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสวัสดิการพนักงานที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบตามจ�ำนวนปีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�ำหนด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบันทึกรายการผลประโยชน์
ของพนักงานดังกล่าวด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
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3.18 กองทุนวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีทมี่ อี ยูแ่ ล้วและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการพึ่งพาหรือน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถน�ำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยจัดสรรงบประมาณส�ำหรับกองทุนฯ ให้ทนุ แก่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั และพัฒนาภายใน
ประเทศและหน่วยงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การให้ทุนวิจัยและพัฒนา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น
3.19 การรับรู้รายได้

รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า รับรู้เป็นรายเดือนตามก�ำหนดเวลารอบการจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้า
ของลูกค้าจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
รายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รับรู้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
เงินช่วยเหลือเพือ่ การก่อสร้างรอการรับรู้ รับรูเ้ ป็นรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (เท่ากับอัตราค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์
ระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
3.20 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจ
ตัดสินใจทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทน
3.21 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนมาด�ำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและ
ค่าธรรมเนียมจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาคาร และระบบผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการ
กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยเฉพาะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ทั้งจ�ำนวน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับงวดที่เกิดรายการนั้น
3.22 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือถูก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการ หรือพนักงานและสมาชิก
ในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับผูบ้ ริหารส�ำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนสัง่ การและควบคุมการด�ำเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.23 การใช้ดุลพิ นิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

เพื่อให้การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ง
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ ได้แก่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำรองพัสดุล้าสมัยและเศษวัสดุ และส�ำรองพัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี
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3.24 ส่วนงานด�ำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�ำเสนอข้อมูลตามส่วนงาน โดยใช้เกณฑ์ตามเขตภูมิศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากระบบการบริหาร
การจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีสว่ นงานทีร่ ายงาน 5 ส่วนงาน ซึง่ แยกตามภูมภิ าคต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และส�ำนักงานใหญ่ โดยแต่ละภาคท�ำหน้าที่จ�ำหน่ายไฟฟ้าภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่วน
ส�ำนักงานใหญ่มหี น้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและแผนงาน ให้คำ� แนะน�ำ ตลอดจนจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค
นโยบายการบัญชีสำ� หรับส่วนงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีทกี่ ำ� หนดไว้ แต่ละส่วนงานบันทึกรายได้จากการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าของแต่ละส่วนงานในขณะที่มีการโอนค่าซื้อไฟฟ้าจากส�ำนักงานใหญ่ไปยังส่วนงานต่าง ๆ ตามหน่วยซื้อไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานเกิดขึ้นจากรายได้รวมหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ตามส่วนงานเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ดำ� เนินงานหรือเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ
หนี้สินตามส่วนงานเป็นหนี้สินในการด�ำเนินงาน หรือเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ ยกเว้นเจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม
ระยะยาว และเงินรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งคลัง ซึ่งส�ำนักงานใหญ่ไม่ได้ปันส่วนรายการดังกล่าวไปยังแต่ละส่วนงาน
นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้ให้บริการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
จึงมีนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
3.25  สินทรัพย์ตามสัญญาให้บริการระยะยาวประเภทจัดหาแหล่งเงินทุน

3.25.1 กลุ่มกิจการบันทึกระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นสินทรัพย์เมื่อก่อสร้างติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งตาม
สัญญาบริการจัดหาแหล่งเงินทุนได้จัดประเภทตามระยะเวลาที่ผู้รับบริการต้องจ่ายช�ำระตามสัญญาบริการ ดังนี้
- กรณีผู้รับบริการจ่ายช�ำระตามสัญญาบริการไม่เกิน 1 ปี บันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน
- กรณีผู้รับบริการจ่ายช�ำระตามสัญญาเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปจนครบก�ำหนดสัญญา บันทึกเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
3.25.2 สินทรัพย์ตามสัญญาบริการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กับผู้รับบริการ ถือเป็นสัญญาให้บริการประเภทจัดหาแหล่งเงินทุน จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ให้บริการรวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญาให้บริการ หรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้บริการแล้วแต่มูลค่าใดจะต�ำ่ กว่า
3.26 ประมาณการหนี้สินสัญญาบริการระยะยาว

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มกิจการสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.27 รายได้รอการรับรู้

รายได้รอการรับรู้จากสินทรัพย์ตามสัญญาบริการจัดหาแหล่งเงินทุน จะบันทึกรับรู้เป็นรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง (Effective Interest Rate) ตลอดอายุของสัญญาให้บริการ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของแต่ละสัญญา
3.28 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุน
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ตามสัญญาบริการจัดหาแหล่งเงินทุนอาจเกิดการด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามสัญญาบริการจัดหาแหล่งเงินทุนมีมูลค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกลุ่มกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน กลุม่ กิจการจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรูไ้ ปยังส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุนทันที
แต่หากพบว่าสินทรัพย์ตามสัญญาให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุนมีขอ้ บ่งชีว้ า่ จะเกิดการด้อยค่าอย่างถาวร กลุม่ กิจการจะ
ประมาณการรายได้และรายได้รอการรับรู้ใหม่ตลอดโครงการ
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4. จัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ก่อนปรับปรุง

736.14
110.54

จัดประเภทใหม่

หลังปรับปรุง

(18.23)
18.23

717.91
128.77
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก�ำไรสุทธิ
เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากการรับเศษวัสดุ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายโบนัส
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ก่อนปรับปรุง

จัดประเภทใหม่

หลังปรับปรุง

20,683.32
(109.62)
(70.87)
217.96
0.69
(396.14)
-

(1.05)
2,609.30
1,271.65
(87.39)
1.05
18.23
58.86
(17.58)
745.62
(3,354.92)
(0.65)
(1,271.65)
28.53

20,682.27
2,609.30
1,162.03
(87.39)
1.05
(52.64)
276.82
(16.89)
349.48
(3,354.92)
(0.65)
(1,271.65)
28.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินโบนัสพนักงานและกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากการรับเศษวัสดุ
พัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายโบนัส
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ก่อนปรับปรุง

จัดประเภทใหม่

หลังปรับปรุง

(110.11)
216.94
(352.72)
-

2,606.06
1,271.65
(87.39)
58.86
745.69
(3,351.75)
(1,271.65)
28.53

2,606.06
1,161.54
(87.39)
275.80
392.97
(3,351.75)
(1,271.65)
28.53
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5. ข้อมูลเพิ่ มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ประจ�ำ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

41.89

37.49

41.75

37.49

0.44
7,389.51
854.93
8,286.77

2.66
2,948.51
438.98
3,427.64

0.43
7,280.20
7,322.38

2.66
2,502.09
2,542.24

5.2  เงินลงทุนชั่วคราว  

เงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ มีก�ำหนด
สิบสองเดือน ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทพันธบัตรไม่ระบุดอกเบี้ย และหลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงิน
รวม จ�ำนวน 1,117.24 ล้านบาท และ 18,615.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน
1,001.84 ล้านบาท และ 18,501.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับหุ้นสามัญ จากบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
จ�ำนวน 352,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 9.85 บาท จ�ำนวน 3.47 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 หุ้นสามัญดังกล่าวมีราคายุติธรรมหุ้นละ 5.05 บาท
5.3  ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

33,865.56
1,266.21
35,131.77

34,625.25
1,179.92
35,805.17

33,865.57
1,219.39
35,084.96

34,625.25
1,173.65
35,798.90

5.3  ลูกหนี้การค้า (ต่อ)

5.3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ระยะเวลาค้างช�ำระ

ไม่เกินกว่า 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
หัก ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

31 ธ.ค. 2561

ส่วนราชการ

เอกชน

รวม

รวม

4,416.17
197.33
174.14
4,787.64
(312.52)
4,475.12
4,475.12

31,276.33
34.41
1,368.71
32,679.45
(2,118.30)
30,561.15
(1,170.71)
29,390.44

35,692.50
231.74
1,542.85
37,467.09
(2,430.82)
35,036.27
(1,170.71)
33,865.56

36,448.34
380.07
1,466.57
38,294.98
(2,484.74)
35,810.24
(1,184.99)
34,625.25

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562
ระยะเวลาค้างช�ำระ

ไม่เกินกว่า 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
หัก ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

31 ธ.ค. 2561

ส่วนราชการ

เอกชน

รวม

รวม

4,416.17
197.33
174.14
4,787.64
(312.52)
4,475.12
4,475.12

31,276.34
34.41
1,368.71
32,679.46
(2,118.30)
30,561.16
(1,170.71)
29,390.45

35,692.51
231.74
1,542.85
37,467.10
(2,430.82)
35,036.28
(1,170.71)
33,865.57

36,448.34
380.07
1,466.57
38,294.98
(2,484.74)
35,810.24
(1,184.99)
34,625.25
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5.3  ลูกหนี้การค้า (ต่อ)

5.3.2 ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการ มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

257.81
899.61
356.03
1,513.45
(115.44)
1,398.01
(131.80)
1,266.21

390.72
531.02
410.06
1,331.80
(86.51)
1,245.29
(65.37)
1,179.92

230.84
899.61
335.20
1,465.65
(114.46)
1,351.19
(131.80)
1,219.39

384.70
531.02
409.16
1,324.88
(85.86)
1,239.02
(65.37)
1,173.65

ลูกหนี้จากการจ�ำหน่ายและให้บริการ
ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง
ลูกหนี้การค้าอื่น
หัก ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
5.4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม

5.5 รายได้ค้างรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

361.35
18.08
379.43

699.50
18.41
717.91

361.49
16.15
377.64

699.49
13.09
712.58

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
รายได้ค้างรับอื่น
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

92.80
2,849.43
70.84
3,013.07

279.62
1,384.15
304.42
1,968.19

90.62
2,849.43
70.84
3,010.89

278.34
1,384.15
285.40
1,947.89

5.6 พั สดุคงเหลือ

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

พัสดุคงเหลือ
วัสดุส�ำหรับด�ำเนินงาน
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา
วัสดุซ่อมแซม
วัสดุรื้อถอน วัสดุล้าสมัย
วัสดุรอการปรับปรุง
รถยนต์รอการส่งมอบ
พัสดุระหว่างทาง
หัก ส�ำรองวัสดุล้าสมัย
ส�ำรองวัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี
รอการสอบสวน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

62.70
352.19
1,329.12
586.25
55.68
19.98
2,405.92
0.04
2,405.96
(92.45)

41.80
395.66
1,255.72
471.60
53.80
2,218.58
10.45
2,229.03
(29.39)

62.70
346.19
1,329.12
586.25
55.68
2,379.94
0.04
2,379.98
(92.45)

41.80
390.34
1,255.72
471.60
53.80
2,213.26
10.45
2,223.71
(29.39)

(55.68)
2,257.83

(53.80)
2,145.84

(55.68)
2,231.85

(53.80)
2,140.52

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�ำรองวัสดุล้าสมัย และส�ำรองวัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี
รอการสอบสวน รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 64.93 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายโอนกลับ จ�ำนวน 1.81 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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5.7 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินทุนสะสมเพื่อช�ำระคืนพันธบัตร
เงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว
เงินค�้ำประกันกับธนาคาร
เงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานจากส�ำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานและหน่วยงานราชการอื่น
เงินคืนรายได้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

30,966.48
1,261.46
5,242.46
203.86
3,554.53

29,096.48
2,212.41
5,203.57
202.42
3,153.54

30,966.48
1,261.46
5,242.46
203.86
3,504.53

29,096.48
2,212.41
5,203.57
202.42
3,103.54

8.75

-

8.75

-

1,605.20
42,842.74

39,868.42

1,605.20
42,792.74

39,818.42

เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เงินทุนสะสมเพือ่ ช�ำระคืนพันธบัตรและเงินค�ำ้ ประกันกับธนาคารในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นเงินฝากธนาคารที่น�ำไปใช้ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสบปัญหา
เงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน
เงินทุนสะสมเพื่อช�ำระคืนพันธบัตรมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีเงินเพียงพอในการไถ่ถอน
พันธบัตรเมือ่ ครบก�ำหนด ซึง่ มีการทยอยน�ำเงินฝากเพือ่ ส�ำรองเงินเข้าบัญชีในส่วนทีพ่ นั ธบัตรจะครบก�ำหนดช�ำระภายในระยะเวลา
3 ปี
เงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เงินกองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว และเงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
เป็นเงินฝากธนาคารที่น�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�ำหนด
เงินค�้ำประกันกับธนาคาร - เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เป็นเงินส�ำหรับค�้ำประกันการกู้เงินของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจากธนาคาร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องด�ำรงเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเดือนละ
3,100 ล้านบาท
เงินคืนรายได้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน เป็นเงินฝากธนาคารที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�ำไปใช้จ่าย
ตามมติของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
75.82
225.12
(300.94)
74.39
220.55
(294.94)
1.43
-

87.33
92.34
(179.67)
3.36
-

1.19
0.46
(1.65)
0.01
-

3.93
(3.93)
-

0.05
0.21
(0.26)
-

0.06
-

เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ เครื่องใช้

90.69
102.24
(192.93)
-

ระบบจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

1.20
0.46
(1.66)
-

ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

6.37
(6.37)
-

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ประกอบด้วย

0.11
0.33
(0.44)
-

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

5.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่ อจ�ำหน่าย

-

53.92
84.79
(138.71)
-

53.92
84.88
(138.80)
-

ยานพาหนะ

221.74
419.74
(641.48)
216.88
402.62
(619.50)
4.86
-

0.34
(0.34)
-

รวม

0.34
(0.34)
-

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท

5.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม เป็นรายการที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมลงทุนโดยบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 4 แห่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 แห่งละ 41.25 ล้านบาท
- โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 จ�ำนวน 2 แห่ง และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
จ�ำนวน 1 แห่ง รวม 3 แห่ง แห่งละ 2.4 ล้านบาท ต่อมามีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 7.2 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 33 ล้านบาท
- โครงการโรงไฟฟ้าบาเจาะไบโอก๊าซ จ�ำนวน 1 แห่ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 25 ล้านบาท
- โครงการด�ำเนินธุรกิจ Digital Energy Platform จ�ำนวน 1 แห่ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 50 ล้านบาท
- โครงการระบบไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการพลังงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จ�ำนวน 1 แห่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 เป็นเงิน 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 19 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

บริษัทร่วม

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ�ำกัด
2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ�ำกัด
3. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ�ำกัด
4. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ�ำกัด
5. บริษัท ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จ�ำกัด
6. บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ�ำกัด
7. บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ�ำกัด
8. บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จ�ำกัด
9. บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่
เดเวลอปเม้นท์ จ�ำกัด
10. บริษัท เซท เอนเนอยี จ�ำกัด
รวม
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สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

31 ธ.ค. 2562
วิธีราคาทุน

31 ธ.ค. 2561

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

25
25
25
25
40
40
40
25
25

41.25
41.25
41.25
41.25
2.40
22.00
23.00
25.00
50.00

93.06
90.81
91.84
93.07
2.25
21.38
22.36
24.12
49.84

41.25
41.25
41.25
41.25
2.40
2.40
2.40
25.00
-

85.34
82.70
83.45
84.79
2.31
2.27
2.27
23.47
-

20

20.00
307.40

20.00
508.73

197.20

366.60

5.10 เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม เป็นรายการที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จดทะเบียนร่วมทุนในนามกิจการร่วมค้า พีอีเอ เอ็นคอม ฟ้าชัย เพื่อติดตั้งและให้บริการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2562
การร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีอีเอ เอ็นคอม ฟ้าชัย
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

25

31 ธ.ค. 2561

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

5.47
5.47

5.34
5.34

5.47
5.47

5.39
5.39

5.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในโครงการธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้า และ
ธุรกิจการให้บริการจัดการฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นระบบไฟฟ้าแก่องค์กรและบริษทั เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทุน และบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน
1,891.28 ล้านบาท และ 1,441.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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5.12 งานระหว่างก่อสร้าง

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
พัสดุคงเหลือ
งานระหว่างท�ำ

งบลงทุน
กฟภ.

งบผู้ใช้ไฟ
สมทบบางส่วน

25,769.65
30,335.44
(28,107.03)
27,998.06

5,435.44
6,735.91
(6,629.55)
5,541.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

31,205.09
37,071.35
(34,736.58)
33,539.86
12,051.28
1.48

45,592.62
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
พัสดุคงเหลือ
งานระหว่างท�ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบลงทุน
กฟภ.

งบผู้ใช้ไฟ
สมทบบางส่วน

25,498.77
30,263.74
(27,836.14)
27,926.37

5,435.44
6,735.91
(6,629.55)
5,541.80

รวม

30,934.21
36,999.65
(34,465.69)
33,468.17
12,051.28
1.48

45,520.93

5.12 งานระหว่างก่อสร้าง

ประกอบด้วย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
พัสดุคงเหลือ
งานระหว่างท�ำ

งบลงทุน
กฟภ.

งบผู้ใช้ไฟ
สมทบบางส่วน

18,294.20
25,688.76
(18,213.31)
25,769.65

4,989.40
6,437.68
(5,991.64)
5,435.44

รวม

23,283.60
32,126.44
(24,204.95)
31,205.09
11,271.16
1.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

42,477.60
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
พัสดุคงเหลือ
งานระหว่างท�ำ

งบลงทุน
กฟภ.

งบผู้ใช้ไฟ
สมทบบางส่วน

18,294.20
25,417.88
(18,213.31)
25,498.77

4,989.40
6,437.68
(5,991.64)
5,435.44

รวม

23,283.60
31,855.56
(24,204.95)
30,934.21
11,271.16
1.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

42,206.72

พัสดุคงเหลือที่แสดงอยู่ในงานระหว่างก่อสร้าง เป็นพัสดุคงเหลือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อมาโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อใช้ในงานโครงการ
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5.13 อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่ใช้ประโยชน์

รวม

171.09
22.18
(125.27)
68.00

477.15
477.15

648.24
22.18
(125.27)
545.15

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

92.70
16.22
108.92

92.70
16.22
108.92

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

171.09
68.00

384.45
368.23

555.54
436.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีมูลค่าตามราคาประเมินที่ประกาศโดยกรมธนารักษ์
รวมทั้งสิ้นประมาณ 350.81 ล้านบาท และ 449.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 จ�ำนวน 178.42 ล้านบาท และ 180.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
จ�ำนวน 25.45 ล้านบาท และ 28.54 ล้านบาท ตามล�ำดับ มูลค่าที่ดินที่ให้เช่ามีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
จ�ำนวน 42.41 ล้านบาท และ 42.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
22,860.29
2,236.57
(297.34)
24,799.52
14,306.74
1,567.02
(203.69)
15,670.07
8,553.55
9,129.45

236,314.27
17,925.06
(1,353.58)
252,885.75
227,405.54
239,220.33

1,243.49
113.98
(1.94)
1,355.53
1,345.21
1,367.25

6,492.03
585.31
(45.05)
7,032.29
9,768.26
11,870.34

1,585.03
135.96
(39.54)
1,681.45

12,958.07
14,750.64

เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ เครื่องใช้

463,719.81
30,334.58
(1,948.31)
492,106.08

ระบบจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

2,588.70
137.76
(3.68)
2,722.78

ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า

16,260.29
2,776.24
(133.90)
18,902.63

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

งบการเงินรวม

14,543.10
2,521.02
(632.03)
16,432.09

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

5.14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

2,244.95
2,334.88

7,861.63
380.18
(7.36)
8,234.45

10,106.58
470.18
(7.43)
10,569.33

ยานพาหนะ

532,115.22
38,880.74
(3,246.72)
567,749.24
268,636.63
21,138.29
(1,875.19)
287,899.73
263,478.59
279,849.51

833.44
430.78
(224.03)
1,040.19
1,203.01
1,176.62

รวม

2,036.45
404.39
(224.03)
2,216.81

ยานพาหนะ ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
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2,588.70
137.76
(3.68)
2,722.78
1,243.49
113.98
(1.94)
1,355.53
1,345.21
1,367.25

16,260.29
2,776.24
(133.90)
18,902.63
6,492.03
585.31
(45.05)
7,032.29
9,768.26
11,870.34

1,585.03
135.96
(39.54)
1,681.45

12,958.07
14,750.64

ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า

14,543.10
2,521.02
(632.03)
16,432.09

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

227,405.54
239,220.33

236,314.27
17,925.06
(1,353.58)
252,885.75

463,719.81
30,334.58
(1,948.31)
492,106.08

ระบบจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

8,551.37
9,126.89

14,305.12
1,566.30
(203.69)
15,667.73

22,856.49
2,235.47
(297.34)
24,794.62

เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ เครื่องใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,244.95
2,334.88

7,861.63
380.18
(7.36)
8,234.45

10,106.58
470.18
(7.43)
10,569.33

ยานพาหนะ

1,202.93
1,173.63

830.45
430.45
(220.97)
1,039.93

2,033.38
401.14
(220.96)
2,213.56

ยานพาหนะ
ภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน

อาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีจำ� นวน 12.56 ล้านบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

ประกอบด้วย (ต่อ)

5.14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

263,476.33
279,843.96

268,632.02
21,137.24
(1,872.13)
287,897.13

532,108.35
38,876.39
(3,243.65)
567,741.09

รวม

หน่วย : ล้านบาท

5.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

3,440.03
355.18
(18.93)
3,776.28

2,201.31
2,201.31

5,641.34
355.18
(18.93)
5,977.59

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,226.63
162.12
(18.93)
3,369.82

1,392.84
660.33
2,053.17

4,619.47
822.45
(18.93)
5,422.99

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

213.40
406.46

808.47
148.14

1,021.87
554.60

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

3,439.64
354.80
(18.93)
3,775.51

2,201.32
2,201.32

5,640.96
354.80
(18.93)
5,976.83

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,226.51
162.04
(18.93)
3,369.62

1,392.84
660.34
2,053.18

4,619.35
822.38
(18.93)
5,422.80

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

213.13
405.89

808.48
148.14

1,021.61
554.03

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าตัดจ�ำหน่ายครบแล้วและยังใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจ�ำนวน 0.005 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้พนักงาน
รายจ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและเงินมัดจ�ำจ่าย
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

5.17 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

74.72
22.23
15.39
33.65

70.81
22.72
15.14
1.20
18.23

74.72
22.23
2.58
-

70.81
22.72
2.74
-

0.004
0.011
0.82
146.82

0.004
0.011
0.66
128.77

0.004
0.011
0.82
100.37

0.004
0.011
0.66
96.94

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ
ในประเทศ
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ
ต่างประเทศ
เจ้าหนี้ตั้งพัก - รอการแจ้งหนี้
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

2,073.34

2,592.44

2,027.87

2,532.81

0.72
647.45
403.69
228.28
3,353.48

655.01
765.59
319.27
4,332.31

0.72
651.18
402.54
228.28
3,310.59

655.01
765.06
319.02
4,271.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจ้าหนี้ตั้งพัก - รอการแจ้งหนี้ในงบการเงินรวม จ�ำนวน 647.45 ล้านบาท และ
655.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นหนี้ที่เกิดจากการรับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจ้าหนี้ตั้งพัก - รอการแจ้งหนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 651.18
ล้านบาท และ 655.01 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นหนี้ที่เกิดจากการรับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
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5.18 เงินกู้ยืมระยะยาว

มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ยืมภายในประเทศ
- กระทรวงการคลัง
- พันธบัตร		
- สถาบันการเงิน
รวมเงินกู้ยืมในประเทศ
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
- สถาบันการเงิน
รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
รวม

ระยะเวลา
การจ่ายช�ำระ

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามสัญญา (ร้อยละ)

2531 - 2574
2548 - 2583
2562 - 2564

แคนาดาดอลลาร์
บาท
บาท

2543 - 2563
2550 - 2566

ยูโร
ยูโร

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

ไม่คิดดอกเบี้ย
1.90 - 6.53
1.47175

155.80
74,298.23
1,000.00
75,454.03

177.17
71,070.00
71,247.17

2.00
8.00*

63.78
133.35
197.13
75,651.16
(5,212.85)
70,438.31

149.09
183.32
332.41
71,579.58
(7,831.84)
63,747.74

* อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 8 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้ยืมประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่าย
เข้ากองทุนพิเศษ เคเอฟดับบลิว ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ส่วนอีกร้อยละ 2 ต่อปี บันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร ระบบผลิต และระบบจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเข้าเกณฑ์สินทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไข โดยต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมภายในประเทศร้อยละ 1.47175 - 6.53
ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำนวน 2,734.76 ล้านบาท และ 2,934.38
ล้านบาท รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 215.88 ล้านบาท และ 205.60 ล้านบาท และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ�ำนวน 2,518.88 ล้านบาท และ 2,728.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายงานประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

175

5.19 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
31 ธ.ค. 2562

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
- ยานพาหนะ
- สินทรัพย์อื่น
รวม

31 ธ.ค. 2561

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

รวม
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

242.65

756.43

-

181.45

242.65

937.88

406.70
19.03
668.38

382.92
21.20
1,160.55

837.46
5.47
842.93

878.96
24.50
1,084.91

1,244.16
24.50
1,511.31

1,261.88
45.70
2,245.46
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
- ยานพาหนะ
- สินทรัพย์อื่น
รวม

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี

รวม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

242.65

756.43

-

181.45

242.65

937.88

406.14
19.03
667.82

382.77
21.20
1,160.40

835.33
5.47
840.80

878.96
24.50
1,084.91

1,241.47
24.50
1,508.62

1,261.73
45.70
2,245.31

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

5.19.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

31 ธ.ค. 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในอนาคต
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน
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ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี

รวม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

244.80

795.60

-

183.60

244.80

979.20

(2.15)

(39.17)

-

(2.15)

(2.15)

(41.32)

242.65

756.43

-

181.45

242.65

937.88

5.19 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)

5.19.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ยานพาหนะ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
31 ธ.ค. 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในอนาคต
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

31 ธ.ค. 2561

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

รวม
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

481.99

460.76

919.41

975.44

1,401.40

1,436.20

(75.29)

(77.84)

(81.95)

(96.48)

(157.24)

(174.32)

406.70

382.92

837.46

878.96

1,244.16

1,261.88
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในอนาคต
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี

รวม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

481.26

460.61

917.00

975.44

1,398.26

1,436.05

(75.12)

(77.84)

(81.67)

(96.48)

(156.79)

(174.32)

406.14

382.77

835.33

878.96

1,241.47

1,261.73

5.19.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สินทรัพย์อื่น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในอนาคต
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี

รวม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

20.79

26.79

5.90

26.69

26.69

53.48

(1.76)

(5.59)

(0.43)

(2.19)

(2.19)

(7.78)

19.03

21.20

5.47

24.50

24.50

45.70
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5.20 เงินรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งคลัง

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยกมาต้นงวด
ตั้งส�ำรองเงินรายได้แผ่นดิน
น�ำส่งรายได้แผ่นดินในระหว่างปี
รวม

5.21 เจ้าหนี้รับเงินฝาก

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

8,511.50
10,803.35
(9,733.00)
9,581.85

8,164.50
13,350.00
(13,003.00)
8,511.50

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินรอน�ำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ารอจ่ายคืน
เจ้าหนี้เงินรับฝากอื่น ๆ
รวม
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31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

(0.02)
259.02
54.83
313.83

0.26
245.48
84.80
330.54

5.22 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

307.49
0.59
20.10

255.29
0.42
35.74

306.26
20.10

251.09
35.74

1.79
329.97

4.13
295.58

1.79
328.15

4.13
290.96

เงินประกันและเงินมัดจ�ำ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
บัญชีรอโอน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
(หมายเหตุ 5.23)
รวม

5.23 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง
- กลับรายการ
หัก ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (หมายเหตุ 5.22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

247.21
27.65
(6.53)
(0.50)
267.83
(1.79)
266.04

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลย
และได้ประเมินสถานะของคดีแล้วคาดว่าจะต้องรับภาระหนี้สินรวมจ�ำนวน 60 คดี โดยมีคดีที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระค่าเสียหาย
แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวน 6 คดี เป็นเงิน 1.79 ล้านบาท ซึ่งจัดประเภทอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หมายเหตุ 5.22)

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.24 ภาระผูกพั นในการก่อสร้าง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีภาระผูกพันในการก่อสร้าง จ�ำนวน
9,179.73 ล้านบาท และ 9,094.16 ล้านบาท ตามล�ำดับ เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับช�ำระเงินค่าจ้างก่อสร้างขยายเขต
จ�ำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน โดยทรัพย์สินเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย

5.25 รายได้รอการรับรู้  

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอรับรู้
รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้
รายได้งานบริการรอรับรู้
รวม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

51,245.21
1,434.24
351.22
147.54
53,178.21

49,147.88
1,518.64
365.84
51,032.36

5.26 ภาระผูกพั นผลประโยชน์ของพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีรายการผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานทั้งที่เป็นประเภทโครงการสมทบเงิน (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) โครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ของพนักงาน
ระยะยาวอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์
เงินชดเชยเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเมื่อครบอายุเกษียณ
		 วันลาพักผ่อนเมื่อครบอายุเกษียณ
รวมผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงาน
ครบตามจ�ำนวนปี
รวมผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมทั้งสิ้น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

16,549.14
301.03
1,245.78

11,136.12
324.10
1,118.79

16,546.38
301.03
1,245.78

11,134.61
324.10
1,118.79

18,095.95

12,579.01

18,093.19

12,577.50

231.39
231.39
18,327.34

395.23
395.23
12,974.24

231.39
231.39
18,324.58

395.23
395.23
12,972.73

5.26 ภาระผูกพั นผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาวอื่นที่แสดง
อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
ของพนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

4,778.07
405.56

752.39
409.64

4,776.72
405.54

751.93
409.61

2,176.56
7,360.19

0.16
1,162.19

2,176.68
7,358.94

1,161.54

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการปัจจุบันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ในงบการเงินรวม จ�ำนวน 4,778.07 ล้านบาท และ 752.39 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จ�ำนวน 4,778.07
ล้านบาท และ จ�ำนวน 750.53 ล้านบาท และเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างในปี 2561 จ�ำนวน 1.86 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีต้นทุนบริการปัจจุบันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ�ำนวน 4,776.72 ล้านบาท และ 751.93 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จ�ำนวน 4,776.72 ล้านบาท
และ จ�ำนวน 750.07 ล้านบาท และเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างในปี 2561 จ�ำนวน 1.86 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยกมา
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
ของพนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

12,974.24
4,778.07
405.56
(2,007.09)

13,083.70
752.39
409.64
(1,271.65)

12,972.73
4,776.72
405.54
(2,007.09)

13,082.84
751.93
409.61
(1,271.65)

2,176.56

0.16

2,176.68

-

18,327.34

12,974.24

18,324.58

12,972.73

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.26 ภาระผูกพั นผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญที่ใช้ในการค�ำนวณประมาณการหนี้สินภายใต้
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

31 ธ.ค. 2562
(ร้อยละ)

31 ธ.ค. 2561
(ร้อยละ)

1.87
2.50
7.00 - 9.00
0.20 - 8.00
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

3.13
2.50
7.00 - 9.00
0.00 - 7.00
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ใช้ในการ
ก�ำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพั น

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

เปอร์เซ็นต์

อัตราเพิ่ มขึ้น

อัตราลดลง

1
1
1
20
1

(1,856.17)
59.63
2,234.54
(121.60)
74.65

2,259.96
(50.84)
(1,883.40)
126.67
(86.04)

ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย

				

      ปี

2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573 เป็นต้นไป
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            หน่วย : ล้านบาท

1,502.47
1,513.84
1,512.09
1,453.78
1,403.68
1,286.13
1,291.55
1,228.65
1,289.61
1,239.28
49,067.21

5.26  ภาระผูกพั นผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)

ส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโครงการสมทบเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพขึ้นโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้
จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 1,484.66 ล้านบาท และ 1,516.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ประกอบด้วย

5.27  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

3.26
3.26

2.90
273.52
276.42

กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
			
รวม
5.28  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

24.65
102.57
127.22

16.31
113.19
129.50

21.79
102.57
124.36

14.87
113.19
128.06

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.29  ผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วิเคราะห์ได้ ดังนี้

รายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

เพิ่ มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

518,256.60
503,341.76
14,914.84
1,704.10
659.75
2,657.52
82.33
2.59
13,381.41

497,658.24
475,861.81
21,796.43
1,865.17
145.95
2,903.47
71.14
1.05
20,682.27

20,598.36
27,479.95
(6,881.59)
(161.07)
513.80
(245.95)
11.19
1.54
(7,300.86)

4.14
5.77
(31.57)
(8.64)
352.04
(8.47)
15.73
146.67
(35.30)

ผลการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีก�ำไรส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน
13,381.41 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีกอ่ นเป็นจ�ำนวน 7,300.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.30 ของก�ำไรส�ำหรับ
ปี 2561 โดยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานลดลง 6,881.59 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 161.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 513.80
ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง 245.95 ล้านบาท และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 11.19 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรส�ำหรับปี

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

เพิ่ มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

518,127.95
503,184.86
14,943.09
1,690.96
659.75
2,657.44
13,316.86

497,474.41
475,650.29
21,824.12
1,841.42
145.95
2,903.44
20,616.15

20,653.54
27,534.57
(6,881.03)
(150.46)
513.80
(246.00)
(7,299.29)

4.15
5.79
(31.53)
(8.17)
352.04
(8.47)
(35.41)

ผลการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีก�ำไรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 13,316.86
ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจ�ำนวน 7,299.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.41 ของก�ำไรส�ำหรับปี 2561
โดยมีกำ� ไรจากการด�ำเนินงานลดลง 6,881.03 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 150.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 513.80 ล้านบาท
และต้นทุนทางการเงินลดลง 246.00 ล้านบาท
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5.29  ผลการด�ำเนินงาน (ต่อ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ใยแก้วน�ำแสง) จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ซึ่งในงวดบัญชี
ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม จ�ำนวน 167.68 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้จาก
การขายและให้บริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เลขที่ B1-F22051-0004-56 เพื่อให้
บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึง่ เป็นการให้บริการเช่าเสาไฟฟ้าเพือ่ พาดสายสือ่ สารจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง
วันที่ 15 ธันวาคม 2571 ซึ่งในงวดบัญชีปี 2562 และ ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ค่าบริการเช่าเสาไฟฟ้า
เพื่อ 4 พาดสายสื่อสารของผู้ประกอบการกลุ่มเคเบิลทีวี จ�ำนวน 16.96 ล้านบาท และ 19.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ตามมติของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ. 5502/3289.2 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ที่น�ำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบของดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย ส�ำหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในกรณีเครื่องวัดไฟฟ้าที่ถูกตัดไฟแล้ว
และกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้าระหว่างปีจะไม่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งในงวดบัญชีปี 2562 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 29.00 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ตามมติของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานที่ สกพ. 5502/ว5088 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และ
ที่ สกพ. 5502/ว8907 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามหลักการเช่นเดียวกับการจ่ายคืนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการ
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง แต่ยงั ได้รบั ผลประโยชน์แม้วา่ จะถูกงดจ่ายไฟซึง่ ไม่ถกู ยกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
โดยจ่ายคืนทุก 5 ปี ซึ่งรูปแบบการคืนจะค�ำนวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 และจ่ายคืนภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ในงวดบัญชีปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าว
จ�ำนวน 60.78 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
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ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

4,963.23
624.30
60,934.98
7,462.34
73,984.85
49,966.74
20,847.24
70,813.98
3,170.87
73,984.85

31 ธ.ค. 2562

5,284.10
520.82
56,963.92
7,763.61
70,532.45
46,063.53
19,424.20
65,487.73
5,044.72
70,532.45

31 ธ.ค. 2561

ภาคเหนือ

5,483.20
718.61
59,295.26
11,140.27
76,637.34
55,697.21
27,421.20
83,118.41
(6,481.07)
76,637.34

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2562

17,962.66
874.59
84,820.96
13,015.91
116,674.12
(224,984.17)
37,225.57
(187,758.60)
304,432.72
116,674.12

31 ธ.ค. 2561

ภาคกลาง

5,655.31 17,619.52
1,149.13
614.87
56,474.47 91,563.68
9,325.32 10,960.13
72,069.97 121,292.46
51,034.84 (248,973.75)
24,853.69 39,992.64
75,888.53 (208,981.11)
(3,818.56) 330,273.57
72,069.97 121,292.46

31 ธ.ค. 2561

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.30.1 ฐานะการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

5.30 ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

6,414.89
680.92
64,022.86
9,383.56
80,502.23
19,667.42
22,139.79
41,817.21
38,685.02
80,502.23

31 ธ.ค. 2562

6,420.34
685.85
62,199.04
8,093.89
77,399.12
18,125.23
20,678.33
38,803.56
38,595.56
77,399.12

31 ธ.ค. 2561

ภาคใต้

31 ธ.ค. 2561

482.76
650.93
58,929.38 68,623.35
3,020.20
4,032.73
6,440.17
8,846.11
72,459.15 78,566.48
192,507.96 185,455.96
70,438.31 63,747.74
2,739.45
3,881.98
266,828.25 251,943.15
(194,369.10) (173,376.67)
72,459.15 78,566.48

31 ธ.ค. 2562

ส�ำนักงานใหญ่

35,131.77
62,102.34
279,849.51
47,792.41
424,876.03
68,875.58
70,438.31
114,282.85
253,596.74
171,279.29
424,876.03

31 ธ.ค. 2562

35,805.17
71,319.48
263,478.59
44,638.90
415,242.14
75,695.39
63,747.74
104,921.24
244,364.37
170,877.77
415,242.14

31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
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ข้อมูลจากงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น		
รวมรายได้
ค่าซื้อไฟฟ้า		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ของพนักงาน		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
และก่อสร้าง		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ต้นทุนทางการเงิน		
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม		
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�ำหรับปี		
1,619.98
1,619.98
1,619.98

467.87
467.87
467.87

28,359.35
28,359.35
28,359.35

26,301.07
26,301.07
26,301.07

(268.96)
(268.96)
(268.96)

(2,161.01)
(2,161.01)
(2,161.01)

(201.04)

(1,425.33)

4,651.60
1,911.40
18.82
22.10
85,280.08
-

4,853.53
1,846.93
99.36
27.14
89,026.30
5,959.31
1,883.77
36.75
22.20
227,680.17
-

6,464.74
1,918.02
79.06
21.32
238,131.11
-

4,270.06
1,733.02
21.57
18.35
81,457.28
-

4,491.51
2,013.04
(63.17)
17.18
88,703.70
-

4,114.49
1,331.66
19.32
21.66
73,504.20
-

4,387.74
1,497.66
9.51
20.65
79,301.92
(201.04)
(201.04)
-

6.43
1,059.30

5.67
1,153.63

6.52
1,428.29

5.43
1,621.34

7.00
898.05

5.76
1,049.74

7.57
814.48

6.57
867.68

(1,425.33)
(1,425.33)
-

86,838.06
62.00
86,900.06
73,321.11
4,075.04
214.28

31 ธ.ค. 2561

89,373.27
120.90
89,494.17
76,135.12
3,973.76
931.16

31 ธ.ค. 2562

255,841.03
198.49
256,039.52
213,016.39
5,051.79
275.15

31 ธ.ค. 2561

264,261.84
170.34
264,432.18
221,902.87
4,910.69
1,207.64

31 ธ.ค. 2562

81,036.50
151.82
81,188.32
69,142.81
5,097.74
268.68

31 ธ.ค. 2561

ภาคใต้

86,448.61
94.08
86,542.69
74,861.33
5,086.06
1,242.25

31 ธ.ค. 2562

ภาคกลาง

73,216.52
86.64
73,303.16
62,396.61
4,562.33
236.08

31 ธ.ค. 2561

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77,796.83
79.76
77,876.59
67,068.18
4,397.99
1,045.94

31 ธ.ค. 2562

ภาคเหนือ

5.30.2 ฐานะการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

5.30 ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(11,977.72)

(9,798.60)
2.58
(9,801.18)
(2,176.54)

1,321.54
1,781.61
534.99
2,571.23
11,496.00
82.33

103.79
672.82

376.05
1,239.02
1,615.07
3,753.38
756.64

31 ธ.ค. 2562

(8,828.95)

(8,826.01)
1.05
(8,827.06)
(1.89)

1,224.54
1,703.78
49.49
2,819.16
10,989.50
71.14

101.98
1,125.46

726.13
1,366.22
2,092.35
3,799.11
165.98

31 ธ.ค. 2561

ส�ำนักงานใหญ่

11,204.88

13,384.00
2.58
13,381.42
(2,176.54)

21,519.06
9,057.26
659.75
2,657.52
506,659.03
82.33

127.22
5,365.21

518,256.60
1,704.10
519,960.70
439,967.50
22,121.88
5,183.63

31 ธ.ค. 2562

20,680.38

20,683.32
1.05
20,682.27
(1.89)

20,220.00
8,563.63
145.95
2,903.47
478,911.23
71.14

129.50
5,325.58

497,658.24
1,865.17
499,523.41
417,876.92
22,586.01
1,160.17

31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

6. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ส�ำคัญระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้
6.1 สินทรัพย์และหนี้สิน  ที่เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ประเภทรายการ / ชื่อบริษัท

ความสัมพั นธ์
31 ธ.ค. 2562

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
ลูกหนี้อุปกรณ์และบริการ
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1)
โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2)
โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10)
โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2)
ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส
ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน
ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา
พลังงานไทยเสริมสุข
เซท เอนเนอยี
ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่ เดเวลอปเม้นท์
เงินลงทุนในการร่วมค้า
กิจการร่วมค้าพีอีเอ
เอ็นคอม ฟ้าชัย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
เจ้าหนี้ตั้งพัก
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
เจ้าหนี้อื่น
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
รายได้รับล่วงหน้า
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
เงินประกัน
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

บริษัทย่อย

-

-

0.01

-

บริษัทย่อย

-

-

-

0.18

บริษัทย่อย

-

-

0.30

-

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

93.06
90.81
91.84
93.07
2.25
21.38
22.36
24.12
20.00
49.84

85.34
82.70
83.45
84.79
2.31
2.27
2.27
23.47
-

-

-

กิจการร่วมค้า
ของบริษัทย่อย

5.34

5.39

-

-

บริษัทย่อย

-

-

1,891.28

1,441.28

บริษัทย่อย

-

-

3.74

-

บริษัทย่อย

-

-

-

0.02

บริษัทย่อย

-

-

0.01

0.01

บริษัทย่อย

-

-

0.05

0.02

6.2 รายได้และค่าใช้จ่าย

มีดังนี้

ที่เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ประเภทรายการ / ชื่อบริษัท

ความสัมพั นธ์
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
รายได้อื่นจากการด�ำเนินงาน
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
รายได้อื่น
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
ค่าซื้อไฟฟ้า
โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1)
โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2)
โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10)
โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2)
ค่าประชาสัมพันธ์
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
พีอีเอ เอ็นคอมฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561

0.09

31 ธ.ค. 2561

บริษัทย่อย

-

บริษัทย่อย

-

บริษัทย่อย

-

-

7.50

1.15

132.49
132.55
124.34
122.20

127.02
125.58
119.77
116.12

132.49
132.55
124.34
122.20

127.02
125.58
119.77
116.12

บริษัทย่อย

-

-

3.74

-

บริษัทย่อย

-

-

-

0.06

บริษัทย่อย

-

-

5.51

6.32

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

-

31 ธ.ค. 2562
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7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
7.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในสัญญา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกหนี้ค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยส่วนใหญ่คือ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม ความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาของลูกหนี้ดังกล่าวที่ผ่านมาไม่มีสาระส�ำคัญ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกใน
งบแสดงฐานะการเงิน ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระส�ำคัญนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.18
7.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในงวดปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยคาดว่าผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสาระส�ำคัญต่อสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยท�ำเป็นสกุลเงินบาท
7.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีก้ ารค้า มีมลู ค่าตามบัญชีจำ� นวนใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบก�ำหนดช�ำระในระยะเวลาอันสั้น
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8. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยจ�ำนวน 221 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน
13,553.00 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสียหาย และไม่ต้องรับภาระ
หนี้สิน ดังนี้
8.1 คดีที่ผู้เสียหายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครื้อถอนทรัพย์สินหรือด�ำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ จ�ำนวน 47 คดี เป็น
จ�ำนวนเงิน 25.49 ล้านบาท
8.2 คดีทผี่ เู้ สียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเกีย่ วกับการจ้างแรงงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน จ�ำนวน
53 คดี เป็นจ�ำนวนเงิน 3,373.78 ล้านบาท
8.3 คดีที่ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผู้อื่นหรือโจทก์ได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 21 คดี เป็นจ�ำนวนเงิน 182.70 ล้านบาท
8.4 คดีที่ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผิดสัญญาซื้อขายและคดีละเมิด จ�ำนวน 100 คดี
เป็นจ�ำนวนเงิน 9,971.03 ล้านบาท
9. การอนุมัติงบการเงิน

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
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สรุปข้อมูลในรอบ 10 ปี

รายการ

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ (ล้านบาท)
รายได้อื่น (ล้านบาท)

นายชยพล
ค่าใช้จ่ายด�
ำเนินงาน (ล้านบาท)

2562

2561

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

518,128

497,474

461,618

454,594

463,708

463,061

431,350

385,837

323,526

332,662

1,691

1,841

2,130

2,143

2,099

1,951

2,720

2,326

1,223

1,049

432,889

427,584

441,139

441,152

409,464

369,953

308,524

306,012

3,406

3,265

3,595

3,463

3,530

3,234

3,763

2,936

503,185
ธิต
ิศักดิ475,650
์

(ประธานกรรมการการไฟฟ้3,317
าส่วนภูม3,049
ิภาค)
ค่าใช้จ่ายอื
่น (ล้านบาท)

กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

13,317

20,616

27,453

25,888

21,073

20,397

21,076

14,976

12,462

14,763

เงินลงทุนในสินทรัพย์ (ล้านบาท)

23,206

34,356

29,517

37,457

37,230

27,154

26,240

25,395

21,607

24,091

เงินกู้ (ล้านบาท)

75,651

71,580

68,613

72,840

76,371

74,314

71,989

66,975

71,371

73,189

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

424,414

414,880

398,305

378,149

366,977

348,426

327,575

306,165

303,817

283,997

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

20,193,865 19,768,754 19,360,779 18,894,637 18,391,443 17,890,494 17,362,319 16,798,675 16,191,866 15,731,241

หน่วยจ�ำหน่ายรวมไฟฟรี
(ล้านหน่วย)

138,178

134,674

132,401

129,674

123,212

118,632

114,609

111,726

102,947

102,464

หน่วยจ�ำหน่ายโดยเฉลี่ย
(หน่วย / ราย)

6,843

6,812

6,839

6,863

6,699

6,631

6,601

6,651

6,358

6,513

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย (บาท / หน่วย)

3.6150

3.5664

3.4689

3.4848

3.7481

3.8825

3.7341

3.4602

3.1358

3.1106

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

20,952

19,475

19,721

20,439

18,597

17,724

17,294

16,682

15,996

16,099

พลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย)
• รับซื้อ (ล้านหน่วย)
• ผลิตเอง (ล้านหน่วย)

146,015
145,930
85

142,296
142,191
105

139,548
139,443
105

137,078
136,974
104

130,390
130,299
91

125,484
125,380
104

120,796
120,696
100

118,738
118,644
94

108,355
108,243
112

107,762
107,659
103

ระบบสายส่ง (วงจร-กิโลเมตร)

13,097

12,765

12,258

11,776

11,564

11,414

10,992

10,341

9,697

9,214

ระบบจําหน่ายแรงสูง
(วงจร-กิโลเมตร)

318,349

313,424

308,988

304,450

299,865

296,809

299,069

298,984

296,215

291,594

ระบบจําหน่ายแรงต�่ำ
(วงจร-กิโลเมตร)

480,477

472,464

462,786

453,836

460,721

442,348

444,741

457,118

456,667

457,595

959

946

946

946

946

947

928

928

862

913

29,085

29,659

29,835

30,114

29,093

28,109

27,792

28,060

27,784

27,818

จํานวนส�ำนักงาน (แห่ง)
จํานวนพนักงาน (ราย)
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