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Human Capital
พัฒนาบุคลากรให�พร�อมเป�น
ทุนมนุษย�ยุคดิจ�ทัล

Asset Management
บร�หารจัดการสินทรัพย�
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด

Business Investment
สร�างธุรกิจที่ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
ได�รวดเร็ว

Innovation
ใช�นวัตกรรมเพ�่อ
ขยายผลเชิงพาณิชย�

Service
บร�การเป�นเลิศ
เกินความคาดหวังของลูกค�า

Grid
พัฒนาระบบไฟฟ�า
ให�เป�นระบบอัจฉร�ยะ 

ICT
บร�หารจัดการองค�กรและข�อมูล
ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค พร�อมมุ�งสู�ความเป�นเลิศในทุกด�าน
เพ�่อจ�ดประกายอนาคตอันสว�างไสวให�กับสังคมไทย

ภายใต�นโยบาย

P E A  4.0
“พัฒนาคนด�วยนวัตกรรม พัฒนางานด�วยเทคโนโลยี"

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคเน�นให�ความสำคัญกับการพัฒนาใน 7 ด�านหลัก 



ประวัติความเป็นมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อต้ังข้ึนเป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา  
ซ่ึงให้ ไว้เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2497 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ควบคุมการบริหาร อยู่ภายใต ้
การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย มอี�านาจก�ากบัโดยทัว่ไป องค์การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมทีนุประเดมิ
ตามกฎหมาย จ�านวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จ�านวน 117 แห่ง จากนั้น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจาก องค์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มาด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 



ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด�าเนิน

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ือง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าให้เกดิความพงึพอใจ 
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรช้ันน�า
ท่ีทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเน่ือง 
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 
อย่างย่ังยืน

ค่านิยม (Core Value)

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์
ผลิต จัดให้ ได้มา จัดส่ง และ
จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้าและธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเน่ือง 
หรือท่ีเป็นประโยชน์แก ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�าปี 
2560 “ด้านการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสดีเด่น”  
จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�าปี 
2560 “ด้านการด�าเนินงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม
ดีเด ่น” จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รางวลัรายงานความย่ังยนืดเีด่น (Global Reporting 
Initiative : GRI) ประจ�าปี 2560 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบัน
ไทยพัฒน์ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่นให้แก่ศนูย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 46 หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินขั้นสูง จากส�านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี

รางวัลดีเลิศรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ด้านการขับเคล่ือนแผนงานยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2560
• “ด้านความโปร่งใส (Transparency)” จาก 

แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส
อย่างย่ังยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



• “ด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏบัิติงาน 
(Corruption-Free)” จากแผนปฏิบัติการ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปราม 
การทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 รางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน
ให้เป็นศนูย์ (Zero Accident Campaign) ระดบัทอง 
ประจ�าปี 2560 จากกระทรวงแรงงาน

 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส คร้ังที่  7 (NACC  
Integrity Awards) จากส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ส�านักงาน 
ป.ป.ช.)

 รางวัลส�านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับทอง 
ประจ�าปี 2560 จ�านวน 29 แห่ง จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 การรับรองเป็นอาคารเขยีวตามมาตรฐาน Leadership 
in Energy & Environmental Design Existing 
Buildings : Operations and Maintenance 
(LEED EBOM) จาก U.S. Green Building Council 
(USGBC) ได้แก่
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ได้รับ

รางวัล LEED 2009 Existing Buildings : 
Operation and Maintenance ในระดบั GOLD

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการรับรอง LEED 
2009 Existing Buildings : Operation and 
Maintenance ในระดับ CERTIFIED



รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) ประจ�าปี 2560 จ�านวน 
125 แห่ง จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
(ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี 2560 ได ้
ผลการประเมนิในระดบัดเีย่ียม (คะแนนร้อยละ 94.39)

รางวัล Special Achievement in GIS Award 
(SAG Award) ประจ�าปี 2560 ในงาน ESRI USER 
Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัล Thailand HR Innovation Award 2017 
ระดับ Silver จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
ร ่วมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห ่ง
ปร ะ เทศ ไทย  (PMAT)  แล ะสถา บัน บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

รางวลั 2nd Place และรางวลั People’s Choice จาก
งาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia

รางวัลสิ่งประดิษฐ ์ระดับเหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดง อย่างละ 1 เหรียญ และรางวัล Special 
Award จากงาน Seoul International Invention 
Fair (SIIF2017) 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองแดง และรางวัล 
Special Award จากงาน 13th Taipei International 
Innovation Show & Technomart (INST2017)

รางวัลจากงาน “International Quality &  
Productivity Convention 2017” เหรียญทอง 
จ�านวน 2 รางวัล ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย



รางวลั “IPv6 Excellence Awards 2017” เชิดชูเกยีรติ 
หน่วยงานท่ีให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
และบริการท่ีรองรับ IPv6 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ธรรมาภบิาล และต่อต้านการทจุริตในองค์กรประจ�าปี 
2560 (นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากร
บุคคล) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)

รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ประจ�าป ี 2560 (นายสุรศักดิ์  ไตรทาน  
รองผู ้ว ่าการทรัพยากรบุคคล) จากส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)

รางวัล “บุคคลต้นแบบดีเด่น” ด้านการลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
คนไทยประจ�าปี 2560 (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว  
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม 
จากสมาคมหนงัสอืพมิพ์ส่วนภมิูภาคแห่งประเทศไทย



4 15 18 22 26
14 16 19 23

ประวัติความเป็นมา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวนโยบาย
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

พื้นที่ความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แยกตามประเภท

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจและบริษัทในเครือ

สรุปข้อมูลที่ส�าคัญ
ทางการเงิน

ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กร

ภาวะอุตสาหกรรม 
และแนวโน้มในอนาคต

ส า ร บั ญ



40 51 54 57 82
30 43 53 56 70

วิเคราะห์สถานการณ์
การจ�าหน่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการด�าเนินงาน
ตาม Balanced 
Scorecard (BSC) 

ผลการด�าเนินงาน
ขององค์กร

รายงานวิเคราะห์
การด�าเนินงาน
ที่ไม่ใช่การเงิน

รายงานวิเคราะห์
ฐานะการเงิน 

ผังโครงสร้างการบริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงสร้างอัตราก�าลัง 
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร

คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2560

โครงสร้างเงินทุน

คณะผู้บริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



84 94 98 103 108
90 96 99 107

การลงทุนที่ส�าคัญ
ในปัจจุบันและอนาคต

รายงานข้อมูลส�าคัญ

การบริหารจัดการองค์กร

การควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการสนองงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

โครงสร้างและ
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



113 124 126 129 179
109 114 125 128 132

นโยบายการก�าหนด
ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สรุปเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ค่าตอบแทนรายเดือน  
และโบนัส ปี 2560

การแต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ

นโยบายการป้องกัน
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

แนวทางการป้องกัน
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ�าปี 2560

สรุปข้อมูลในรอบ 10 ปี

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

รายงานของผู้สอบบัญชี

    งบการเงิน



	 กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสรุป
แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	 (SOD)	 ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลและชี้ประเด็นท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ควรให้
ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการ	 รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการประเมินผลการด�าเนินงานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป	ซึ่งแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	(SOD)	ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจส�าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้แก่

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
(Statement of Direction : SOD)

แนวนโยบายส�าหรับ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
	 เป็นกลไกขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศ
บนพื้ น ฐ า นก า ร ด� า เ นิ น ง า นที่ มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายส�าหรับ
รัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน 
	 สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ	 ส ่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทนที่สะอาด	 สนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างคุ้มคา่และบรหิาร
ต ้นทุนให ้ มีประสิทธิภาพ	 รวมถึง 
การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวนโยบายส�าหรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
	 มุง่พฒันาระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้มคีณุภาพและเพยีงพอต่อความต้องการ 
ของประเทศ	 แสวงหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจ	 และขยายการลงทุนของธุรกิจ 
ในเครือ	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ต่อทรัพย์สนิ	
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

1 2 3
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กฟน. 1
เชียงใหม�

กฟน. 2
พิษณุโลก กฟฉ. 1

อุดรธานี

กฟฉ. 2
อุบลราชธานีกฟฉ. 3

นครราชสีมา

กฟก. 1
พระนครศรีอยุธยา

กฟก. 2
ชลบุรีสํานักงานใหญ�

กรุงเทพฯ

กฟต. 1
เพชรบุรี

กฟต. 2
นครศรีธรรมราช

กฟต. 3
ยะลา

กฟก. 3
นครปฐม

กฟน. 3
ลพบุรี

พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาค

พื้นที่ความรับผิดชอบ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	74	จงัหวดั	ยกเว้น	กรงุเทพมหานคร	
นนทบรุ	ีและสมทุรปราการ	(อยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบ
ของการไฟฟ้านครหลวง)	คิดเป็นร้อยละ	99	ของ
พื้นที่ประเทศไทย	หรือประมาณ	510,000	ตาราง
กิโลเมตร	มีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า	19,360,779	ราย

สำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำานักงานใหญ่
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส�านักงานใหญ ่
ต้ังอยู	่ณ	กรุงเทพมหานคร	มหีน้าทีก่�าหนดนโยบาย
และแผนงาน	 ให้ค�าแนะน�า	 ตลอดจนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค	 แบ่ง 
การบริหารงาน	ประกอบด้วย	ผูว่้าการ	รองผูว่้าการ	
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 ส�านักผู้ว่าการ	 ส�านักตรวจสอบ
ภายใน	 ส�านักกฎหมาย	 กลุ ่มยุทธศาสตร์และ 
พัฒนา	 กลุ ่มเครือข่ายและบริการ	 และกลุ ่ม
สนับสนุน	ซึ่งยังแบ่งออกเป็นฝ่ายและกอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กฟฉ.

ภาคเหนือ

กฟน.

ภาคใต้

กฟต.

ภาคกลาง

กฟก.
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ภาคเหนือ

ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 1 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-
ลําพูน ตําบลวัดเกต  
อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ
6	จังหวัด	คือ	เชียงใหม่	
แม่ฮ่องสอน	ล�าพูน	ล�าปาง	
เชียงราย	และพะเยา	

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 2 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 350/9 หมู่ 7  
ถนนมิตรภาพ  
ตําบลสมอแข อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
8	จังหวัด	คือ	พิษณุโลก	
พิจิตร	ตาก	ก�าแพงเพชร	
สุโขทัย	แพร่	น่าน	และ
อุตรดิตถ์	

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 3 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดลพบุรี

เลขที่ 13 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลทะเลชุบศร  
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
15000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
6	จังหวัด	คือ	ลพบุรี	สิงห์บุรี	
เพชรบูรณ์	นครสวรรค์	
อุทัยธานี	และชัยนาท

กรุงเทพมหานคร
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำานักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

NE

Head
Office

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 1 (ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ)  
จังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 123 หมู่ 5 
บ้านหนองหัวหมู 
ตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
8	จังหวัด	คือ	อุดรธานี	
หนองคาย	ขอนแก่น	เลย	
สกลนคร	นครพนม	 
หนองบัวล�าภู	และบึงกาฬ

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 2 (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)  
จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 195 หมู่ 7 
ถนนเลี่ยงเมือง 
ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
8	จังหวัด	คือ	อุบลราชธานี	
ยโสธร	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	
มหาสารคาม	ศรีสะเกษ	
มุกดาหาร	และอ�านาจเจริญ

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 3 (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)  
จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 3 หมู่ 2 
ถนนมิตรภาพ ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 
30000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
4	จังหวัด	คือ	นครราชสีมา	
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	

N
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• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 1 (ภาคกลาง)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 46 หมู่ 6 
ถนนสายเอเชีย 
ตําบลหันตรา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	 
7	จงัหวัด	คอื
พระนครศรอียธุยา	อ่างทอง	
ปทุมธานี	สระบุรี	นครนายก	
ปราจีนบุรี	และสระแก้ว

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 1 (ภาคใต้)  
จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 86 หมู่ 5 
ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า
สําราญ ตําบลโพไร่หวาน 
อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
6	จังหวัด	คือ	เพชรบุรี	
ประจวบคีรีขันธ์	ราชบุรี	
สมุทรสงคราม	ชุมพร	และ
ระนอง

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 2 (ภาคกลาง)  
จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 47/1 หมู่ 3 
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
5	จังหวัด	คือ	ชลบุรี	
ฉะเชิงเทรา	ระยอง	จันทบุรี	
และตราด

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 2 (ภาคใต้)  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 167 ถนนสายเอเชีย 
ตําบลนาสาร 
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
6	จงัหวดั	คอื	นครศรีธรรมราช	
ตรัง	กระบี่	สุราษฎร์ธานี	
ภูเก็ต	และพังงา

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 3 (ภาคกลาง)  
จังหวัดนครปฐม

เลขที่ 9/1 หมู่ 1 
ตําบลไทยาวาส 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 73120
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
4	จังหวัด	คือ	นครปฐม	
สมุทรสาคร	สุพรรณบุรี	
และกาญจนบุรี

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 3 (ภาคใต้)  
จังหวัดยะลา

เลขที่ 59/27 
ถนนยะลา-ปัตตานี 
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
ควบคุมดูแลการไฟฟ้า
ในความรับผิดชอบ	
6	จังหวัด	คือ	ยะลา	ปัตตานี	
นราธิวาส	สงขลา	สตูล	และ
พัทลุง

ภาคกลาง

ภาคใต้

C

S
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ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแยกตามประเภท

ประเภท

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จุด
รวมงาน

กฟฟ.*
สาขา

กฟฟ.*
สาขา
ย่อย

รวม จุด
รวมงาน

กฟฟ.*
สาขา

กฟฟ.*
สาขา
ย่อย

รวม จุด
รวมงาน

กฟฟ.*
สาขา

กฟฟ.*
สาขา
ย่อย

รวม

กฟน.1 15	 33	 44	 92	 15 33 44 92 15 33 44 92

กฟน.2 12	 31	 44	 87	 12 30 45 87 12 30 45 87

กฟน.3 13	 24	 32	 69	 13 24 32 69 13 24 32 69

ภาคเหนือ 40 88 120 248 40 87 121 248 40 87 121 248

กฟฉ.1 15	 27	 71	 113	 15 27 71 113 15 27 71 113

กฟฉ.2 14	 27	 73	 114	 14 27 73 114 14 27 73 114

กฟฉ.3 14	 32	 38	 84	 14 32 38 84 14 32 38 84

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

43 86 182 311 43 86 182 311 43 86 182 311

กฟก.1 25	 19	 25	 69	 25 19 25 69 25 19 25 69

กฟก.2 21	 16	 24	 61	 21 16 24 61 21 16 24 61

กฟก.3 16	 18	 13	 47	 16 18 13 47 16 18 13 47

ภาคกลาง 62 53 62 177 62 53 62 177 62 53 62 177

กฟต.1 13	 16	 22	 51	 13 16 22 51 13 16 22 51

กฟต.2 15	 25	 38	 78	 15 25 38 78 15 25 38 78

กฟต.3 13	 21	 34	 68	 13 21 34 68 13 21 34 68

ภาคใต้ 41 62 94 197 41 62 94 197 41 62 94 197

รวม 186 289 458 933 186 288 459 933 186 288 459 933

หมายเหตุ :	 จ�านวนส�านักงานไม่รวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส�านักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	12	เขต
	 *กฟฟ.	หมายถึง	การไฟฟ้า
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ

ลักษณะการประกอบธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 1.	 ธรุกจิหลกั	ได้แก่	การผลติ	จดัให้ได้มา	จดัส่งและจดัจ�าหน่ายให้บรกิารพลงังานไฟฟ้า
แก่ประชาชน	 ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด 
ความพงึพอใจ	ทัง้ด้านคณุภาพและบรกิาร	โดยการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่งมีความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยรับผิดชอบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 ในพื้นที่	 74	 จังหวัดของประเทศ	 
ยกเว้น	กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	และสมุทรปราการ	คิดเป็นร้อยละ	99	ของพื้นที่ประเทศไทย	
หรือประมาณ	510,000	ตารางกิโลเมตร		และมีผู้ใช้ไฟฟ้า	19.36	ล้านราย
	 2.	 ธรุกจิเก่ียวเนือ่ง	ด�าเนนิการในรปูแบบของการให้บริการเสริมเกีย่วเนือ่งกับธรุกิจหลกั	
ได้แก่	 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	 งานซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า	 งานตรวจสอบ	 
ทดสอบและวเิคราะห์ระบบไฟฟ้า	งานฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร	งานทีป่รึกษาและออกแบบ
ระบบไฟฟ้า	งานประเภทเช่า	และงานอื่น	ๆ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2552	ให้จัดตั้งบริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์
เนชัน่แนล	จ�ากดั	(PEA	ENCOM)	เพือ่ด�าเนินธรุกิจลงทนุด้านพลงังานไฟฟ้าและการจัดฝึกอบรม
ด้านระบบไฟฟ้าแก่ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่	14	
ตุลาคม	2552	โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่	200	อาคาร	LED	ชั้น	4	ถนนงามวงศ์วาน	
แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	จ�านวน	782.28	ล้านบาท
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วิสัยทัศน์ (Vision)
	 PEA	 ENCOM	 เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาค
อาเซียน

ภารกิจ (Mission)
	 1.	 ลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานในประเทศแบบ 
ครบวงจร
	 2.	 เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง	 (Market	
Reference)	ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของรัฐ
	 3.	 ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค

ผลการด�าเนินงาน
	 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ร่วมลงทุน
ด้านพลังงานทดแทนในประเทศ	 อาทิ	 แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ร่วมกับบริษัท	 โซล่า	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 จ�านวน	 4	 โครงการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร	์ จังหวัดเลย	 
และจังหวัดขอนแก่น	 บริษัท	 พีอีเอ	 เอ็นคอม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ได้รับมอบหมาย 
จากกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการ
ก�าจัดขยะ	จังหวัดพระนครศรีอยธุยา	นอกจากนี	้บรษิทัยงัอยูร่ะหว่างการขออนุมตัคิณะรัฐมนตรี	
เพื่อจัดตั้ง/ร่วมทุน	 บริษัทในเครือจ�านวน	 3	 บริษัท	 เพื่อด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ	
ส�าหรับพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล	 
ส�าหรับงานในต่างประเทศ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก 
แสงอาทิตย์	โครงการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี	และเมืองท่าขี้เหล็ก	ประเทศ
เมียนมา	เป็นต้น
	 ในปี	2560	บริษัท	พีอีเอ	 เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ได้จัดท�าแผนการลงทุน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในระยะเวลา	5	ปี	เป้าหมายการลงทุน	200	MW	
โดยมีการลงนามในสัญญากับลูกค้าแล้วจ�านวน	7	ราย	ขนาดก�าลังผลิตประมาณ	4	MW	และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของลูกค้าอีกประมาณ	40	MW
	 บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
และการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเน้นการวิเคราะห ์
และแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า	 การตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้า	 
การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	 ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ
ต่าง	ๆ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	เช่น	งานให้บริการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม	ให้มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	นอกจากน้ี	บริษทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	ให้บริการจัดการพลงังาน
ให้มีประสิทธภิาพภายในโรงงานอตุสาหกรรม	อาคารธรุกจิ	และบ้านอยูอ่าศัย	โดยในปีทีผ่่านมา
ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟ	 LED	 ภายใต้ชื่อ	 ENCOM	 LED	 ในห้างสรรพสินค้า	 และ 
ศูนย์รวมจ�าหน่ายสินค้าบ้านและวัสดุก่อสร้าง	 รวมทั้งสิ้น	 330	 สาขา	 และให้บริการโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหน่วยงานในสังกัด	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เป็นต้น
	 การให้บริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เช่น	หลักสูตร
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม	หลักสูตรการบ�ารุง
รักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 หลักสูตร	 Electricity/Power	 Utility	 Safety	 
Management	system	หลกัสตูรการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือเพือ่บ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน
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อุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 ในปีที่ผ่านมาได้ให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงภาครัฐ 
และเอกชน	 เช่น	หลักสูตร	 Improving	Management	Capacity	 in	Power	Distribution	
EVNNPC	ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม	เป็นต้น

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions)
	 ในระหว่างปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท�าสัญญาจ้างบริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์
เนช่ันแนล	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัท	 ในเครือเพียงบริษัทเดียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�านวน	 
2	สัญญา	คือ	
	 1.	 สัญญาจ้างเลขที่	TSD-6/2017	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2560	สัญญาจ้างช่วงงาน
จัดหาและติดตั้งระบบ	 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 (Solar	 Farm)	 ขนาด	 1	 เมกะวัตต	์ 
ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยสัญญามีระยะเวลา	6	เดือน
	 2.	 สัญญาจ้างเลขที่	จ.	267/2560	เมื่อวันที่	4	มกราคม	2561	สัญญาจ้างจัดหาพร้อม
ติดตั้งโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงานภายในสถานพยาบาลมูลนิธิธรรมรักษ	์
จังหวัดลพบุรี	โดยสัญญามีระยะเวลา	120	วัน	
	 ทัง้นี	้การเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันเป็นไปตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน	ซ่ึงก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และบริษัท	 พีอีเอ	 เอ็นคอม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 จัดท�า 
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และ
การก่อสร้างระบบไฟฟ้าเมือ่วนัที	่25	พฤศจกิายน	2559	ซึง่การด�าเนนิการภายใต้บนัทกึข้อตกลง	
หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าเพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับ	 การผลิตไฟฟ้า 
จากแสงอาทิตย์	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
เป็นผู้ด�าเนินการ	เพื่อประโยชน์ของลูกค้าทั้งสองฝ่ายที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	มีความ
รวดเร็ว	 และได้มาตรฐาน	 เชื่อถือได้	 โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม	
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 รวมถึงกฎหมาย	 ข้อบังคับ 
ทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน	ๆ	อย่างเคร่งครัด	โดยทีอ่�านาจการต่อรองราคาทางการค้าปราศจากอทิธิพลใด	ๆ	

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต
	 ส�าหรบัรายการทีเ่ก่ียวโยงกันในอนาคต	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกับบริษทัในเครือจะด�าเนนิ 
ธุรกิจร่วมกันตามปกติ	 ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน	 
โดยมนีโยบายท่ียังคงต้องด�าเนินการตาม	พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครฐั	พ.ศ.	2560	และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ	พ.ศ.	2560	รวมถึงกฎหมาย	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	อย่างเคร่งครัด
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หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

รายได้รวม 463,747 456,737 465,807

ค่าใช้จ่ายรวม 436,295 430,849 444,735

ก�าไรสุทธิ 27,452 25,888 21,072

สินทรัพย์รวม 398,305 378,149 366,977

หนี้สินรวม 234,170 227,400 227,541

ส่วนของทุน 164,135 150,749 139,436

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.73 1.77 1.60

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) 1.66 1.73 1.56

อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (เท่า) 0.48 0.54 0.61

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 7.02 6.53 5.85

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (เท่า) 4.00 3.15 2.57

สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
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04
มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
การดำาเนินงานในธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์

1.	ก�าหนดทิศทางด้านนวัตกรรมของ
องค์กร	เพือ่สอดคล้องกับการด�าเนนิงาน
ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและ

	 พลังงานทางเลือก	รวมทั้งธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

2.	จัดท�า	Business	Model	และ	
Potential	Product	and	Service

05
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์
1.	การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ
2.	พัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และการสื่อสารให้ส่งเสริม
การท�าธุรกิจ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร

	 ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน	สภาพแวดล้อมภายนอก	จดุแข็ง	จดุอ่อน	โอกาส	และอปุสรรคต่าง	ๆ 	
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�าการบริหารความเสี่ยงมาช่วยสนับสนุนในการบริหารงาน	เพื่อลดระดับความรุนแรงให้น้อยลง	

Strategic Objective/Goal

01
เพื่อสร้างความเติบโตอย่างย่ังยืน

ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1.	ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่น

ในการด�าเนินงานและภาพลักษณ์ 
ขององค์กร

2.	การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

02
เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และ
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำาในธุรกิจจำาหน่ายไฟฟ้า

เป้าประสงค์
1.	พัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
2.	ปรับโครงสร้างองค์กร/ระบบงาน	และ

ยกระดับศักยภาพบุคลากร	เอื้อต่อ 
การด�าเนินธุรกิจหลักและธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง

3.	มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	
(Smart	Grid)

4.	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ 
จากสินทรัพย์ที่มีอยู่

5.	สร้างความม่ันคงทางการเงนิในระยะยาว
6.	ลดอัตราหน่วยสูญเสียในระบบจ�าหน่าย	

(Loss)

03
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เป้าประสงค์
1.	การบริหารความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกด้านอย่างสมดุล
2.	ยกระดับความพึงพอใจและ 

ความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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SOI SO2 SO3 SO4 SO5

เพื่อสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร	
และมีธรรมาภิบาล

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานและยกระดับ
ศักยภาพองค์กรให้ 
เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้น�าใน
ธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้า

มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

มุ่งเน้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี	และการขยาย
ธุรกิจ	เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและ
ต่างประเทศ

ขับเคลื่อนองค์กรให้
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

RF4	ความมั่นคง
ปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 
(IT	Security)

RF2	ความพร้อมของ
บุคลากรใน 
การด�าเนินงาน

	 ในอนาคต
RF6	การเตรียม 

ความพร้อมเรื่อง	
Business	Model

-RF1 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ไม่สามารถ

	 ให้บริการและ
จ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าได้อย่าง

	 ต่อเนื่อง
RF5	หน่วยสูญเสีย
	 ในภาพรวมสูง

RF3	การบริหาร
สินทรัพย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

Strategic Objective / Risk Factors

Strategic Objective ปี 2560

ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Factors) ปี 2560

รายงานประจ�าปี 2560
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ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำาเนินงาน

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ไม่สามารถให้บริการ
และจําหน่ายกระแส
ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

•	ศึกษาโปรแกรมที่จะน�ามาช่วยในการบริหารโครงการ	โดยมีระบบเร่งรัดติดตาม	และรายงาน
ผลการด�าเนินงานแบบรวมศูนย์

•	ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบ	GIS	ให้เชื่อมโยงกับ	SCADA	และอุปกรณ์ตัดตอน
•	จัดอบรมและการแข่งขัน	เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	 
และการควบคุมงานบริหารโครงการ

2. ความพร้อมของ
บุคลากรในการ 
ดําเนินงานในอนาคต

•	วิเคราะห์และทบทวน	Competency	Model	และ	Managerial	Competency	ให้มี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

•	จัดท�า	Individual	Development	Plan	:	IDP	7	ต�าแหน่ง	ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์	พร้อมคู่มือ	และแบบฟอร์มการประเมิน	โดยให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการตามคู่มือ 
ที่ก�าหนด

•	คัดเลือกกระบวนการที่ส�าคัญ	โดยได้วิเคราะห์และรวบรวม	Best	Practice	เพื่อน�าไปใช้ 
ในการปรับปรุงกระบวนการ

•	แต่งตั้งคณะท�างานบูรณาการด้านนวัตกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน

•	พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้พร้อมอบรมการใช้งาน	เพื่อสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ขององค์กร

3. การบริหารสินทรัพย์ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

•	จดัท�าแผนทีน่�าทางการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ระบบไฟฟ้า	ได้มกีารจ้างทีป่รกึษาเพือ่ด�าเนินการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน	ISO	55000

•	แต่งตั้งคณะท�างานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โดยเร่งที่
หม้อแปลงระบบจ�าหน่าย	ซึ่งได้มีการอนุมัติให้ใช้คู่มือกระบวนการในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลง
ระบบจ�าหน่าย

•	ส�ารวจและน�าเข้าข้อมูลสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าในระบบ	TAMS

4. ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(IT Security)

•	ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	ISO/IEC	27001	:	2013	
ส�าหรับโครงสร้างพืน้ฐานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศทีส่�าคญั	ศนูย์คอมพิวเตอร์หลกั	
ส�านักงานใหญ่	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2560

•	เตรียมความพร้อมในการขยายขอบเขตการขอใบรับรอง	Infrastructure	ตามมาตรฐาน	 
ISO/IEC	27001	ของส่วนภูมิภาค

•	อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
•	วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	(BIA)	จัดท�าและทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่อง
		ทางธุรกิจด้าน	IT	ของส�านักงานใหญ่	เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27001	และ
สอดคล้องตามมาตรฐาน	ISO	22301	:	2013

•	ปรับปรุง	พัฒนา	IT	Security	ของ	SCADA
•	อนุมัติและประกาศใช้ขั้นตอนปฏิบัติการจัดการเหตุขัดข้อง	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2560

5. หน่วยสูญเสีย 
ในภาพรวมสูง

•	ทบทวนและพิจารณา	Man	Power	เพื่อจัดหาพนักงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
•	จดัฝึกอบรมความเชีย่วชาญในการตรวจสอบเพ่ือให้ครอบคลมุเนือ้หา	โดยมีการทดสอบ	 
ก่อน-หลังการอบรม

•	น�าโปรแกรม	U-CUBE	มาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการลดหน่วยสูญเสีย

6. การเตรียม 
ความพร้อมเรื่อง 
Business Model

•	รวบรวมข้อมูล	และศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ได้มาเป็นโครงการ	
ลงทุนในธุรกิจ	Smart	Home	ซึ่งได้มีการลงนาม	NDA	ร่วมกับพันธมิตรแล้ว	2	ฉบับ	 
กับบริษัท	Creative	Power	และบริษัท	Beta	Energy	Solution

•	อนุมัติจัดตั้งส�านักงานโครงการบริหารจัดการด้านพลังงาน	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2560

โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
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ภาวะอุตสาหกรรม
	 ปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
เป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ	 Enhanced	 Single	
Buyer	Model	 (ESB)	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 ให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2546	 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า	 ส่งไฟฟ้า	 และเป็นผู้รับซ้ือ 
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนและรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ
เพียงรายเดียว	 (Single	 Buyer)	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยจะจ�าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า	 
(Transmission)	 ให้แก่	 การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า	 นอกจากนี	้
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	ยงัจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วน
โดยตรงให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายที่ได้รับอนุญาต 
ให้จ�าหน่ายได้ภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและประเทศใกล้เคยีง	
ส่วนการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบการจ�าหน่ายไฟฟ้า 

โรงไฟฟ�าเอกชน*
ขนาดใหญ�

โรงไฟฟ�าเอกชน*
ขนาดเล็ก

โรงไฟฟ�าเอกชน*
ขนาดเล็กมาก

บ�านอยู�อาศัย
> 150 kWh
< 150 kWh

กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดใหญ�

กิจการเฉพาะอย�าง

องค�กรไม�แสวงหากําไร

สูบนํ้าเพื่อการเกษตร

ไฟชั่วคราว

ไฟสํารอง

ไฟที่สามารถงดจ�ายไฟฟ�าได�

ผลิตไฟฟ�า ส�งไฟฟ�า จําหน�ายไฟฟ�า ผู�ใช�

ภาคอุตสาหกรรม

พีทีที เคมิคอล ไทยออยล�

นํ้าตาลสระบุรี ทีอาร�จีพืชผล

กัลฟ�โคเจนเนอเรชั่น

ภาคครัวเรือน

เอ็คโก� ราชบุรี โกลว�

กฟภ

กฟผ

กฟผ

กฟน

กฟภ กฟน

พีทีที เคมิคอล

* ตัวอย�างผู�ประกอบการสําคัญในตลาด

ไทยออยล� พาวเวอร�

โกลว� พลังงาน กัล�ฟโคเจนเนอเรชั่น

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต

ให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 นนทบุรี	 และ
สมุทรปราการ	 ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้แก่	 ผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการ 
ของการไฟฟ้านครหลวง	 นอกจากน้ี	 ผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
บางรายสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้โดยตรง	 
ส�าหรับการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู ้ใช้ไฟฟ้าน้ัน	 การไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นเจ้าของสถานี
ไฟฟ้า	 ระบบสายส่ง	 ระบบจ�าหน่าย	 หม้อแปลงจ�าหน่าย	 
ระบบไฟฟ้าแรงต�่าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า	 (มิเตอร์ไฟฟ้า)	 
ซึ่งก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน
เป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ	 (Uniform	 Tariff)	 และมี 
ความแตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	ทั้งนี้	คณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 จะเป็นผู้ก�ากับดูแลโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

26



แนวโน้มในอนาคต

	 จากการพิจารณาสภาพแวดล้อม	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนั้น	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้ก�าหนดกรอบแนวทาง
และทิศทางการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ในปี	 2561-2566	 ประกอบด้วย	 5	 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 
Strategic	Objective)	ภายใต้การผลักดันจาก	11	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

1. ดําเนินธุรกิจตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

1.	ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการด�าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์กร

2.	ยกระดับการด�าเนินงานตามแนวทาง	SDGs	และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ	DJSI
3.	ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพการท�างานขององค์กร	

(มอก.	18001)

2. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศใน
ด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

   โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
   ของทุกระบบงาน

1.	เพิ่มความมั่นคงในระบบจ�าหน่าย	ลดการสูญเสีย	และด�าเนินการตามแผนพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	(Smart	Grid)

2.	โครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการด�าเนินงาน	หรือเสริมสร้าง
กระบวนการด�าเนินการทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง

3.	เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์
4.	สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

3. มุ่งเน้นการตอบสนอง 
ความต้องการ 
ของทุกกลุ่มลูกค้า

1.	ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มลูกค้า
2.	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเคียงกับคู่เทียบและด�าเนินงานตาม	SLA	 

ในทุกกระบวนการ

4. การบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน

1.	มีโครงสร้างและแผนการด�าเนินงานของบริษัทในเครือที่ชัดเจนในการด�าเนินการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร

2.	ขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค

5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม

1.	การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตอบสนองต่อทิศทาง
องค์กร

2.	พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคง	ปลอดภัย	รองรับ 
การเติบโตของธุรกิจ

3.	ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสู่การพัฒนากระบวนการท�างานและการขยายผล
เชิงพาณิชย์
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ตามกรอบแนวทาง	 SDGs	 และ 
แนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ	 DJSI	 โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และก�าหนดปัจจัยขับเคลื่อน	 เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
ภายในองค์กร	 รวมทั้งการสื่อสารและการน�าปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว	 มาก�าหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืน
ภายในองค์กร	โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	การบรรลุเป้าหมายใน	3	มิติ	ได้แก่	มิติเศรษฐกิจ	(Economic)	คือ	
ตอบสนองนโยบายภาครฐั	มุง่เน้นยทุธศาสตร์ด้านพลังงานเพือ่รองรับการเติบโตของประเทศ	 ในขณะทีอ่งค์กรคงไว้	
ซึ่งความสามารถในการสร้างก�าไร	(Economic	Wealth)	มิติสังคม	(Social)	สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย	ท�าให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี	และมีความสุข	(Social	Well-Being)	มิติสิ่งแวดล้อม	
(Environment)	 ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม	 (Environmental	 Wellness)	 
นอกจากนี	้ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เข้าสูอ่งค์กรทีม่กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยน�าแนวทาง
ที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล	มาเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน	ทั้งมาตรฐาน	ISO	26001	UN	SDGs	และ	DJSI	
ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การให้ความส�าคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยให้ความส�าคัญ 
ในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	 
โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร	 เพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นน�าของภูมิภาค	 โดยให้ความส�าคัญ 
กบัการเพิม่ขดีความสามารถระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพและท่ัวถงึ	ซึง่จะพฒันาระบบไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า	 เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ	มีความมั่นคง	 เชื่อถือได้	 สามารถรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้	ลดปัญหาการปฏบัิตกิารและบ�ารงุรกัษา	ลดหน่วยสญูเสยีในระบบจ�าหน่าย	รวมถงึปรบัปรงุและ
เชือ่มโยงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพืน้ทีธ่รุกิจ	อตุสาหกรรม	นิคมอตุสาหกรรมและพืน้ท่ีส�าคญั	และการขยายพืน้ที่
เศรษฐกิจ	 พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ	 ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง	 เพียงพอ	 คุณภาพ 
เชื่อถือได้
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์	และสร้างความมั่นคงทางการเงิน	การบริหารจัดการ
สินทรัพย์	 และสร้างความมั่นคงทางการเงิน	 โดยเป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ	ซึง่กลยทุธ์จะมุง่เน้นการพฒันาระบบ	Asset	Management	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้สนิทรพัย์
และการด�าเนนิงานขององค์กร	รวมถงึการลดต้นทนุในการด�าเนินงาน	การบ�ารุงรักษา	และเพิม่อตัราผลตอบแทน
ทางการเงินขององค์กร
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและทิศทาง
องค์กร	 โดยให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 
(Streamline	Process)	เพื่อให้การด�าเนินงานมคีวามคลอ่งตัว	รวดเรว็	รวมถึงตอบสนองตอ่ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของลกูค้าได้อย่างดีขึน้	โดยมกีารวเิคราะห์โครงสร้างกระบวนการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร	พร้อมทัง้
วเิคราะห์	และปรบัปรงุข้อก�าหนด	ตวัชีว้ดัในแต่ละกระบวนการขององค์กร	(Business	Structure	Analysis)	เพือ่
ออกแบบและพฒันาระบบงาน/กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร	ให้มคีวามยดืหยุน่	และสอดคล้องกับวสิยัทศัน์	
ยุทธศาสตร์	และเป้าหมายขององค์กร
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า	 โดยให้ความส�าคัญกับการศึกษาปัจจัยและระดับ 
ความต้องการ	ความคาดหวงั	รายกลุม่ลกูค้าทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลกูค้า	ซ่ึงจะมกีารวเิคราะห์สารสนเทศ
จากการส�ารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด	 และน�ามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
การด�าเนนิงานขององค์กร	โดยสารสนเทศดงักล่าวจะถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลติภณัฑ์และบรกิาร	
การตลาด	การปรับปรุงระบบงาน	และกระบวนการท�างาน	การพัฒนาโอกาสธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ (Strategy) ประกอบด้วย
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเน่ือง	 มุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน/ 
ร่วมลงทุนและพัฒนาธรุกิจ	เพ่ือปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงในธรุกจิไฟฟ้า	เนือ่งจากปัจจบุนั	เทคโนโลยแีละ
โครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งให้ความส�าคัญในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริม
ขององค์กร	 เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเสริมต่อรายได้รวมขององค์กร	 โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้า	
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 (ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด)	 ในระดับประเทศ	 เน้นการสร้าง	 PEA	 Brand	 และมาตรฐาน 
ในระบบไฟฟ้า	เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์	 โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการบริหาร 
ทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้น	(Strategic	HRM)	ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล	เพือ่ให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย	โดยให้ความส�าคัญในการพฒันาระบบ	Competency	เป็นเครือ่ง
มอืส�าคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์	 และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากร 
บุคคล	 เพ่ือที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จ�าเป็นส�าหรับพนักงานในแต่ละต�าแหน่งงาน	 และเตรียมความพร้อม
บุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร	รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต	เพื่อให้พนักงานในต�าแหน่ง
งานนั้น	ๆ	สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงาน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	(Digital	Transformation)	โดยกลยุทธ์จะมุ่งเน้นในการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Technology)	เพื่อ	“พลิกองค์กรในการเป็น	Digital	Utility”	
ซึ่งเป็นต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ในปี	2565	ซึ่งมีการปรับปรุงใน	3	ประเด็นที่ส�าคัญ	
ได้แก่

•	 Digital	Service	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า	
•	 Digital	Operational	Excellence	การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย	ด้วย	Smart	

Grid	
•	 Digital	Business	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ในปัจจุบัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : เสรมิสร้างความมัน่คงปลอดภยัและมเีสถยีรภาพของเทคโนโลยดีจิทัิล	(Sustainable	
and	 Secured	 Digital	 Technology)	 โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย	 และความเชื่อมั่น 
ในการด�าเนนิงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทลัให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน	ซ่ึงเป็นปัจจัยพืน้ฐานทีช่่วยขบัเคลือ่น
องค์กรสู่	Digital	Utility	โดยจะครอบคลุมเร่ืองมาตรฐาน	(Standard)	การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและข้อมลู
ส่วนบุคคล	 (Privacy)	 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย	 (Cyber	 security)	 ซ่ึงจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร	และการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	
ทางออนไลน์
 ยุทธศาสตร์ที่ 11 : ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ
หลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	 โดยเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ	 
(Process)	และผลงานทางด้านนวัตกรรม	(Output)	โดยงานนวัตกรรมจะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างระบบไฟฟ้า
ให้มีความมั่นคง	มีประสิทธิภาพ	และทันสมัย	การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า	รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการทีส่�าคัญขององค์กร	ให้มคีวามสอดคล้องและทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ก�าลังเปลี่ยนไป
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การจัดหาพลังงานไฟฟ้า
	 ปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการซื้อไฟฟ้าจาก
แหล่งผลิตต่าง	ๆ	และผลิตเองรวมทั้งสิ้น	139,548.01	ล้าน
หน่วย	ขยายตัวร้อยละ	1.80	จากปีก่อน	โดยเป็นการซื้อจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 130,252.19	 
ล้านหน่วย	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
112.46	 ล้านหน่วย	 ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด 
เล็กมาก	(Very	Small	Power	Producer	:	VSPP)	จ�านวน	
8,980.72	ล้านหน่วย	ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ดิตัง้
บนหลังคา	(Solar	PV	Rooftop)	จ�านวน	98.11	ล้านหน่วย	
และผลิตไฟฟ้าเอง	 (เขื่อนและเกาะต่าง	 ๆ)	 จ�านวน	 104.53	 
ล้านหน่วย

การจ�าหน่ายไฟฟ้า
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมกีารจ�าหน่ายไฟฟ้าในปี	2560	
รวมทั้งสิ้น	 132,400.86	 ล้านหน่วย	 ขยายตัวร้อยละ	 2.10	 
จากปีก่อน	 ซ่ึงเติบโตได้ต�่ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ	 2.58	 
(ค่าพยากรณ์ชุด	 7	 ตุลาคม	 2560)	 โดยกลุ่มบ้านอยู่อาศัย	 
ขยายตัวร้อยละ	 1.29	 จากการเข้าสู ่ฤดูฝนเร็วกว่าปกต ิ
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม	 2560	 และจากสภาพอากาศ 
ที่หนาวเย็นยาวนานกว่าปีก่อน	 ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือ
ท�าความเย็นลดลง	 กลุ ่มพาณิชย์	 ขยายตัวร้อยละ	 1.85	 
เพิม่ข้ึนจากปริมาณนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้	และนโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	แต่ขยายตัวไม่มากนักเนื่องจาก

วิเคราะห์สถานการณ์การจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อยู่ในช่วงไว้ทุกข์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถ
บพิตร	 กลุ่มอุตสาหกรรม	 ขยายตัวร้อยละ	 2.47	 เพิ่มขึ้น 
ตามปริมาณการส่งออกที่ขยายตัวและจาก	 GDP	 ท่ีม ี
แนวโน้มดีขึ้น	 ประกอบกับภาครัฐมีการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่หลายโครงการ	 เช่น	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	
โครงการรถไฟทางคู ่	 โครงการมอเตอร์เวย์	 3	 สายใหม	่ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	
Economics	 Corridor	 Development	 :	 EEC)	 เป็นต้น	 
ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมมีการขยายตัว	 และ 
กลุ่มอื่น	 ๆ	 (องค์กรไม่แสวงหาก�าไร	 สูบน�้าเพื่อการเกษตร	 
ไฟฟ้าชั่วคราว	และไฟฟรี)	ขยายตัวร้อยละ	4.66

การจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�าแนกตามพื้นที่
 • ภาคเหนือ สัดส่วนร้อยละ	 14.43	 ของยอด 
การจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 2.12	 จากปีก่อน	 
โดยเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เขต	 1	 (ภาคเหนือ)	 จังหวัด
เชียงใหม่	ขยายตัวมากที่สุดร้อยละ	3.24
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วนร้อยละ	 15.92	
ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 2.46	 จาก 
ปีก่อน	โดยเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขต	3	(ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)	 จังหวัดนครราชสีมา	 ขยายตัวมากที่สุดร้อยละ	
3.11
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 • ภาคกลาง สัดส่วนร้อยละ	 52.75	 ของยอด 
การจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 1.92	 จากปีก่อน	 
โดยเขตการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	2	(ภาคกลาง)	จังหวดัชลบรุี	
ขยายตัวมากที่สุดร้อยละ	3.05
 • ภาคใต้ สดัส่วนร้อยละ	16.90	ของยอดการจ�าหน่าย
ไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร ้อยละ	 2.33	 จากปีก ่อน	 โดย 
เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เขต	 1	 (ภาคใต้)	 จังหวัดเพชรบุรี	
ขยายตัวมากที่สุดร้อยละ	3.98

การจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�าแนกตามระดับแรงดัน
 • ระดับแรงดัน 230 kV มีผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงรายเดียว	
คือ	บริษัท	จี	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบกิจการผลิตเหล็ก
ในเขตการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เขต	2	(ภาคกลาง)	จงัหวดัชลบรุี		
มีสัดส่วนร้อยละ	 0.18	 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 
ขยายตัวร้อยละ	3.97	จากปีก่อน
 • ระดับแรงดัน 115 kV สัดส่วนร้อยละ	18.85	ของ
ยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวมขยายตัวร้อยละ	2.72	จากปีก่อน
 • ระดับแรงดัน 69 kV มีผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงรายเดียว	 
คอื	บริษัท	 กู๊ดเยียร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในเขต 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เขต	 1	 (ภาคกลาง)	 จังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา	 สัดส่วนร้อยละ	 0.03	 ของยอดการจ�าหน่าย 
ไฟฟ้ารวม	หดตัวร้อยละ	4.88	จากปีก่อน
 • ระดับแรงดัน 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ	50.04	
ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 7.77	 จาก 
ปีก่อน
 • ระดับแรงดันตำ่ากว่า 22 - 33 kV สัดส่วนร้อยละ	
30.90	 ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 และหดตัวร้อยละ	
3.21	จากปีก่อน	

การจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
	 การจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
ประจ�าปี	 2560	 ดังนี้	 บ้านอยู่อาศัย	 ขยายตัวร้อยละ	 1.29	
กิจการขนาดเล็ก	 ขยายตัวร้อยละ	 2.67	 กิจการขนาดกลาง	
ขยายตัวร้อยละ	 1.22	 กิจการขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ	 
3.06	 กิจการเฉพาะอย่าง	 ขยายตัวร้อยละ	 0.26	 องค์กร 
ที่ไม่แสวงหาก�าไร	หดตัวร้อยละ	12.89	สูบน�้าเพื่อการเกษตร	
ขยายตัวร้อยละ	 11.57	 ไฟฟ้าชั่วคราว	 หดตัวร้อยละ	 0.89	
ไฟฟ้าส�ารอง	 หดตัวร้อยละ	 42.26	 Interruptible	 Rate	 
หดตัวร้อยละ	3.80	และไฟฟรี	ขยายตัวร้อยละ	6.68

การจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�าแนกตามกลุ่มลูกค้า
 • กลุ่มบ้านอยู่อาศัย สัดส่วนร้อยละ	 23.67	 ของ 
ยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 1.29	 จาก 
สภาพอากาศที่แปรปรวน	 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ 
ให้เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม	 2560	 ซึ่งปกติ 
จะเข้าหน้าฝนราวเดือนมิถุนายนของทุกปี	 และมีฤดูหนาว 
ที่หนาวเย็นและยาวนานกว่าปีก่อนหน้า	 สภาพอากาศที่ 
ร้อนขึ้น	 ในปี	 2560	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	 27.7	 องศาเซลเซียส	 
ต�่ากว ่าป ีก ่อนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย	 28.2	 องศาเซลเซียส	 
โดยเฉพาะช่วงเดอืนมีนาคม	-	พฤษภาคมทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ต�า่
กว่าปีก่อน	 1.5	 องศาเซลเซียส	 ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ท�าความเย็นลดลงมาก	 สอดคล้องกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยูอ่าศัยทีใ่ช้ไฟฟ้ามากกว่า	150	หน่วยต่อเดือน	มีการใช้ไฟฟ้า
ในอัตราการเติบโตสูงขึ้นเพียงร้อยละ	 2.00	 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้า
 • กลุ่มพาณิชย์ สัดส่วนร้อยละ	 24.25	 ของยอด 
การจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	ขยายตวัร้อยละ	1.85	จากการกระตุน้ 
การจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนตามนโยบายภาครัฐ	และจาก
การเพ่ิมขึน้ของปริมาณนกัท่องเทีย่วทีข่ยายตวัมากขึน้	แต่เมือ่
เทียบกับค่าเฉลี่ยปี	2557	-	2559	ที่ร้อยละ	6.12	แล้วพบว่า
มกีารขยายตวัน้อยมาก	เนือ่งจากอยูใ่นช่วงไว้ทกุข์งานพระราชพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	ท�าให้มกีารใช้จ่ายภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
 • กลุ่มอุตสาหกรรม สดัส่วนร้อยละ	49.09	ของยอด
การจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 2.47	 เติบโตจาก 
กลุ่มเหล็ก	 ยานยนต์	 อิเล็กทรอนิกส์	 และพลาสติกเป็นหลัก	
เป็นการขยายตวัตามปรมิาณการส่งออก	และ	GDP	ทีข่ยายตวั	
ประกอบกับการลงทุนไปในโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ
หลายโครงการ	 ส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพ่ิมข้ึน	
สะท้อนได้จากการท�าจุดสูงสุดใหม่ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(The	Stock	Exchange	of	Thailand	:	SET)
 • กลุ่มอื่น ๆ (องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	 สูบน�้าเพื่อ
การเกษตร	 ไฟฟ้าชั่วคราว	 และไฟฟรี)	 สัดส่วนร้อยละ	 2.99	
ของยอดการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	 ขยายตัวร้อยละ	 4.66	 จาก
การใช้ไฟฟ้าเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีเดินทาง
มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 อนุญาตให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถขอใช้ไฟฟ้าส�าหรับพระราชพิธีได้เป็น 
กรณีพิเศษ
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การจ�าหน่ายไฟฟ้าตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจ�าแนกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายใหญ่ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	(TSIC)	เป็น	10	
หมวดใหญ่	ในปี	2560	หมวดการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสงูสดุเป็น
สัดส่วนร้อยละ	 66.17	 รองลงมาได้แก่	 หมวดการขายและ
โรงแรม	ร้อยละ	14.32	หมวดบรกิารสังคม	ร้อยละ	6.96	หมวด
เกษตรกรรม	 ร้อยละ	4.66	 โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ของทั้ง	10	หมวด	ขยายตัวจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	2.47	จาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในหมวดทีม่สีดัส่วนการใช้ไฟฟ้าสงู	ดงันี้
 หมวดการผลิต ขยายตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ	
3.54	 โดยมีการใช ้ไฟฟ้าของกลุ ่มอุตสาหกรรมส�าคัญ	 
5	อันดับแรก	ดังนี้
 • เหล็ก ขยายตัวร้อยละ	10.96	เพิ่มขึ้นจากการเร่ง
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการรถไฟทางคู	่
โครงการรถไฟความเร็วสูง	สถานีกลางบางซื่อ	เป็นต้น	ส่งผล
ให้มีความต้องการใช้เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 6.21	 และ	 11.72	 ตามล�าดับ	 ท�าให้ภาพรวมม ี
ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.30
 • ยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ	 2.82	 จากการผลิต
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการสินค้าภายในประเทศ	และจากการผลติรถยนต์
เชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของตลาด 
ต่างประเทศ	 เช่น	 เวียดนามและประเทศในแถบตะวันออก 
กลาง	เป็นต้น
 • อิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ	2.83	เพิ่มขึ้นตาม
ปรมิาณความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนกิส์ของโลกทีข่ยายตัว	
โดยเฉพาะกระแสการขุด	 Bitcion	 และ	 Cryptocurrency	
การน�าเทคโนโลยี	Blockchain	มาใช้	การพัฒนา	Big	Data	
และ	Standard	/	Open	APIs	(Application	Programming	
Interfaces)	เป็นต้น

 • ซีเมนต์ หดตัวร้อยละ	 4.60	 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ มีปริมาณการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศ 
เพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก	ในปี	2558	ซึ่งต่อมามีการตั้งโรงงาน
ผลติปนูซีเมนต์ภายในประเทศ	ส่งผลให้มคีวามต้องการน�าเข้า
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลง
 • พลาสติก ขยายตัวร้อยละ	2.75	จากความต้องการ
ใช้สินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 โดยมีการเร่งผลิต
สินค้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 -	 ต้นเดือนธันวาคม	 2560	 
เพื่อรองรับช่วงวันหยุดทั้งในและต่างประเทศ
 หมวดการขายและโรงแรม ขยายตัวร้อยละ	 2.92	 
เพิ่มข้ึนจากนโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจภาครัฐท่ีส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในประเทศ 
มากขึ้น	 รวมถึงจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยว 
เกือบทุกสัญชาติ	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน	 แต่เมื่อ 
เทียบกับค่าเฉลี่ยปี	2557	-	2559	ที่ร้อยละ	7.29	แล้วพบว่า 
มกีารขยายตวัน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น	เนือ่งจากอยูใ่นช่วงไว้ทุกข์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
 หมวดบริการสังคม ขยายตวัร้อยละ	 0.62	 เน่ืองจาก
สภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าปกติ	 และมีสภาพอากาศ 
ทีห่นาวเยน็ต่อเนือ่งยาวนานกว่าปีก่อน	ท�าให้มกีารใช้ไฟฟ้าจาก
การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส�านกังานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ลดลง
 หมวดเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ	3.77	จากฤดูฝน
ทีม่าเรว็ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติได้เรว็และ
มากขึ้น	 ประกอบกับนักท่องเที่ยวจีนนิยมบริโภคทุเรียนและ
กะทิกล่องเป็นอย่างมาก

หน่วยสูญเสีย
	 ในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วยสูญเสีย 
ในระบบจ�าหน่ายจ�านวน	 7,147.15	 ล้านหน่วย	 คิดเป็น 

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

32



ร้อยละ	 5.12	 ลดลงจากปี	 2559	 ที่มีหน่วยสูญเสียในระบบ
จ�าหน่ายจ�านวน	 7,404.12	 ล้านหน่วย	 หรือร้อยละ	 5.40	 
จากการด�าเนนิมาตรการลดหน่วยสญูเสยีในระบบไฟฟ้าอย่าง
เคร่งครัด	โดยจ�าแนกออกเป็นแต่ละพื้นที่	ดังนี้

จ�านวนผู้ ใช้ ไฟฟ้า
	 ในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น	
19.36	ล้านราย	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน	0.47	ล้านราย	
หรอืร้อยละ	2.47	โดยภาคกลางมอีตัราการขยายตวัมากทีส่ดุ
ร้อยละ	 3.12	 รองลงมา	 ได้แก่	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ	2.54	ภาคเหนือและภาคใต้	ร้อยละ	2.13	และ	2.01	
ตามล�าดับ	จ�าแนกตามกลุ่มลูกค้า	ดังนี้
	 •	 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย	ขยายตัวร้อยละ	2.16	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	88.33	ของจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
	 •	 กลุม่พาณชิย์	ขยายตวัร้อยละ	4.50	คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ	8.61	ของจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
	 •	 กลุ่มอุตสาหกรรม	ขยายตัวร้อยละ	2.59	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	0.18	ของจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
	 •	 กลุ่มอื่น	 ๆ	 (องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	 สูบน�้าเพื่อ
การเกษตร	ไฟฟ้าชั่วคราว	และไฟฟรี)	ขยายตัวร้อยละ	6.05	
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.87	ของจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ประมาณการหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้าปี 2561
	 การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาค	 โดยคณะท�างานจัดท�า 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าประเมินว่า	 ปี	 2561	 จะมี
หน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 3.24	 จากปัจจัยต่าง	 ๆ	
ดังนี้

ปัจจัยด้านบวก
	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 (Gross	 Domestic	
Product	 :	 GDP)	 ที่คาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวได้ร้อยละ	 
3.6	-	4.6	จากปัจจยัหลกัทีจ่ะเป็นแรงส่งส�าคัญ	คอื	การใช้จ่าย
ของภาครฐัผ่านโครงการขนาดใหญ่และการส่งออก	ซึง่จะเป็น 
ฟันเฟืองขนาดใหญ่ท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้
ตามเป้าหมาย

 • การใช้จ่าย การลงทุน และการดําเนินนโยบาย
ของภาครัฐ
	 เน่ืองจากภาครัฐมนีโยบายการใช้จ่ายและการลงทนุที่
ต่อเนื่องชัดเจนมาโดยตลอด	ส่งผลให้มีปริมาณเงินหมุนเวียน

สู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น	 โดยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการหลายโครงการ	เช่น
	 •	 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
(Eastern	Economics	Corridor	Development	:	EEC)
	 •	 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
	 •	 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมต่อสนามบิน
ดอนเมือง	สุวรรณภูมิ	และอู่ตะเภา	เพื่อรองรับ	EEC
	 •	 โครงการรถไฟความเรว็สงูเฟสแรก	นครราชสมีา	-	
กรุงเทพฯ
	 •	 โครงการรถไฟทางคู่ระยะแรก	 5	 เส้นทาง	 ได้แก่	
สายนครปฐม	 -	 หัวหิน	 หัวหิน	 -	 ประจวบคีรี ขันธ  ์
ประจวบคีรีขันธ์	 -	 ชุมพร	 มาบกะเบา	 -	 จิระ	 และลพบุรี	 -	
ปากน�้าโพ
	 •	 โครงการมอเตอร์เวย์	5	สาย	ได้แก่	สายบางปะอนิ	-	
สระบุรี	-	นครราชสีมา	สายบางใหญ่	-	บ้านโป่ง	-	กาญจนบุรี	
สายชลบรุ	ี-	พทัยา	-	มาบตาพดุ	สายนครปฐม	-	สมทุรสงคราม	- 
ชะอ�า	และสายบางปะอิน	-	นครสวรรค์
 • ภาวะเศรษฐกิจโลก และการส่งออก
	 	 ประเทศคู่ค้าของไทยมีทิศทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน	
จากการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ในขณะที่ประเทศอื่น	 ๆ	 เช่น	 สหภาพยุโรป	 
ญี่ปุ่น	จนี	และประเทศอาเซยีน	จะมกีารขยายตวัในอตัราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ก�าหนด
มาตรการต่าง	 ๆ	 เพ่ือสนับสนุนการส่งออกแล้ว	 โดยเน้น	 
E-commerce	 เป็นหลัก	 นอกจากน้ี	 ยังมีการก�าหนด 
ยุทธศาสตร์ในด้านการขยายตลาด	 การเน้นธุรกิจบริการ	 
การท�าธุรกิจรายคลัสเตอร์	 การพัฒนาผู้ประกอบการ	 และ 
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ	 รวมกว่า	 300	 กิจกรรม 
อีกด้วย

ภาคเหนือ
มีหน่วยสูญเสีย ร้อยละ

6.89

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีหน่วยสูญเสีย ร้อยละ

6.56

ภาคกลาง 
มีหน่วยสูญเสีย ร้อยละ

3.68

ภาคใต้ 
มีหน่วยสูญเสีย ร้อยละ 

6.61
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 • ภาคอุตสาหกรรม
	 	 มี ก า ร เ พ่ิ มศั ก ยภาพและ โอกาสขอ งภาค 
อุตสาหกรรมไปในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวนัออก	(Eastern	Economics	Corridor	Development	
:	 EEC)	 และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดย	 EEC	 มุ่งเน้น 
ไปท่ีการเป็นท่ียอมรบัจากนักลงทนุทัว่โลก	มกีลุม่อตุสาหกรรม
เดิมที่มี ศักยภาพและพร ้อมต ่อการพัฒนาอยู ่ ในพื้นที่	 
มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค	 มีโครงสร้างทางการเกษตร	
อุตสาหกรรม	 บริการ	 และการท่องเท่ียวที่ดี	 ประชากร 
มคีวามคุ้นเคยกบักจิกรรมทางอตุสาหกรรม	และมกีารท�างาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมเร่ืองส่ิงแวดล้อม	 
ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายแดน	 และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศ 
เพือ่นบ้าน	การเสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	และกระจายความเจริญ
อย่างยัง่ยนื	โดยมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง	ๆ 	เพือ่รองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกล่าว
 • การท่องเที่ยว
	 	 ภาครัฐสนับสนุนให้ปี	 2561	 เป็น	 “ปีท่องเที่ยว 
แห่งชาติ”	โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	
(ท.ท.ช.)	 ประกาศแคมเปญ	 “ปีท่องเที่ยววิถีไทย	 เก๋ไก๋อย่าง
ยั่งยืน”	หรือ	“Amazing	Thailand	Tourism	Year	2018”	
มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2560	 ถึง 
วันท่ี	 1	 มกราคม	 2562	 มุ่งเน้นให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพ	 เจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 มีการ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน	 ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น	โดยตั้งเป้ารายได้ไว้ที่	3	ล้านล้านบาท

ปัจจัยด้านลบ
 • มาตรการและนโยบายจากภาครัฐของไทยและ
ระหว่างประเทศ
	 	 ตั้งแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	 2561	 จะมีการลดภาษี
สินค้าที่อยู่ภายใต้	 FTA	 อาเซียน	 -	 จีน	 ท�าให้มีการน�าสินค้า
ราคาถกูจากจีนมาขายในไทยและประเทศกลุม่	CLMV	มากข้ึน	
ซึ่งอาจท�าให้เสียส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	
ประกอบกับตั้งแต่	 1	 เมษายน	 2561	 มีการปรับขึ้นค่าแรง 
ขัน้ต�า่	ท�าให้มต้ีนทนุการผลติสงูขึน้ในขณะทีภ่าคอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ยงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	จงึอาจท�าให้ผูป้ระกอบการ 
ปรับตัวและรับมือได้ยาก
 • ภาคครัวเรือน
	 	 ภาคครัวเรือนยังคงมีหนี้สินอยู่ในระดับสูงโดยมี 
การคาดการณ์ว่าปี	 2561	 จะมีส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ	 GDP	
ประมาณร้อยละ	77	-	78	ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	
บัตรเครดิต	 สินเชื่อส่วนบุคคล	 สินเชื่ออเนกประสงค์	 แม้ว่า 
จะมีการปรับค่าแรงขั้นต�่าให้สูงขึ้นแล้ว	 แต่ค่าครองชีพ 
ก็จะถูกปรับให้สูงขึ้นด้วย	 โดยเฉพาะค่าอาหาร	 ส่งผลให ้
ครัวเรือนจะมีก�าลังซื้อและจับจ่ายใช้สอยลดลง	 รวมถึงอาจมี
ความสามารถในการช�าระหนี้ลดลงตามไปด้วย
 • ค่าเงินบาท
	 	 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน	 ท�าให้กระทบ 
ต่อการส่งออก	 เนื่องจากประเทศคู่ค้าอาจชะลอการน�าเข้า
เนื่องจากสินค้ามีราคาแพงขึ้น	 จนส่งผลต่อรายได้ของ
อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก	 ในขณะที่
ประเทศไทยอาจน�าเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้น	 จนส่งผลต่อ
ดลุการค้า	ซึง่ต้องมกีารควบคมุก�ากบัดแูลเป็นอย่างดเีพือ่รักษา
ดุลการค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

กลุ่มลูกค้า
หน่วยจำาหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

บ้านอยู่อาศัย 			31,332.93	 			30,934.14	 			28,919.32	 			27,302.09	 1.29	 6.97	 5.92	 4.06	

พาณิชย์ 			32,107.45	 			31,524.50	 			29,517.75	 			27,615.88	 1.85	 6.80	 6.89	 4.66	

อุตสาหกรรม 			65,001.13	 			63,431.96 			61,051.87	 			60,126.82	 2.47	 3.90	 1.54	 2.56	

อื่น	ๆ 					3,959.35	 					3,783.05	 					3,723.49	 					3,587.18	 4.66	 1.60	 3.80	 6.74	

รวม  132,400.86  129,673.65  123,212.43  118,631.97 2.10 5.24 3.86 3.51 

เปรียบเทียบหน่วยจำาหน่ายไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : กลุ่มลูกค้า
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เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : กลุ่มลูกค้า

อัตราเพิ่ม (ลด) หน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : กลุ่มลูกค้า
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ประเภทกิจการ
หน่วยจำาหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ยานยนต์ 4,634.17 4,176.61 3,988.74 4,480.64 10.96 4.71 (10.98) 4.00

อิเล็กทรอนิกส์ 4,467.68 4,345.32 4,131.22 3,882.12 2.82 5.18 6.42 (0.46)

เหล็ก 4,386.19 4,265.42 4,182.87 4,158.44 2.83 1.97 0.59 4.01

ซีเมนต์ 3,471.33 3,638.61 3,675.98 3,471.10 (4.60) (1.02) 5.90 3.90

พลาสติก 3,387.31 3,296.56 3,136.61 3,002.26 2.75 5.10 4.47 1.77

โรงแรม 3,083.55 3,057.01 2,870.00 2,717.41 0.87 6.52 5.62 1.02

ห้างสรรพสินค้า 2,832.03 2,747.19 2,602.28 2,476.24 3.09 5.57 5.09 7.92

น�้าแข็ง 2,405.70 2,460.60 2,361.45 2,230.22 (2.23) 4.20 5.88 2.95

ปศุสัตว์ 2,125.43 2,044.86 1,893.82 1,725.71 3.94 7.98 9.74 8.17

สิ่งทอ 1,678.66 1,491.03 1,506.27 1,682.75 12.58 (1.01) (10.49) 8.89

เปรียบเทียบหน่วยจำาหน่ายไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก
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เปรียบเทียบหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า
ปี 2557 - 2560 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก

อัตราเพิ่ม (ลด) หน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า
ปี 2557 - 2560 : สูงสุด 10 กิจกรรมแรก
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กลุ่มลูกค้า
หน่วยจำาหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

บ้านอยู่อาศัย 17,101,498 16,739,832	 16,339,526	 15,919,829	 2.16	 2.45	 2.64	 2.91	

พาณิชย์ 1,667,814 1,595,961	 1,516,443	 1,457,355	 4.50	 5.24	 4.05	 4.11	

อุตสาหกรรม 35,699 34,798	 33,850 32,762	 2.59	 2.80	 3.32	 3.52	

อื่น	ๆ 555,768 524,046	 501,624	 480,548	 6.05	 4.47	 4.39	 4.04	

รวม 19,360,779 18,894,637 18,391,443 17,890,494 2.47 2.74 2.80 3.04

เปรียบเทียบจำานวนผู้ ใช้ ไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : กลุ่มลูกค้า 

เปรียบเทียบจ�านวนผู้ ใช้ ไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : กลุ่มลูกค้า 
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อัตราเพิ่ม (ลด) จ�านวนผู้ ใช้ ไฟฟ้า ปี 2557 - 2560 : กลุ่มลูกค้า
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รายงานผลการด�าเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC)

	 ในรอบป	ี 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีการด�าเนินงานตาม	 Balanced	 Scorecard	 (BSC)	
ได้แก่		ด้านการเงิน		ด้านลูกค้า		ด้านกระบวนการภายใน		ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	และด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม		สรุปผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

ด้านการเงิน
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	398,305	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน		
20,156	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.33		มรีายได้ค่าไฟฟ้าสทุธแิละรายได้อืน่จากการด�าเนนิงาน	รวมทัง้สิน้	
463,748	ล้านบาท		เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	7,011	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	1.54	มีรายจ่าย
จากการด�าเนินงานจ�านวน	436,295	ล้านบาท		เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	5,446	ล้านบาท		หรือ 
คิดเป็นร้อยละ	1.26	และมีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	27,452	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	1,564	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.04
	 ส�าหรับปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ได้ด�าเนินการกู้เงินในประเทศ	 เพื่อน�าไปลงทุน 
ในแผนงาน	 โครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 เพิ่มประสิทธิภาพและ 
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	 โดยจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศเป็นสกุลเงินบาท	ด้วยการออกพันธบัตร
เป็นหลัก	ส่งผลให้เงินกู้ในประเทศและเงินกู้ต่างประเทศ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	75,671	
ล้านบาท	และ	480	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือร้อยละ	99.37	และ	0.63	ของเงินกู้ทั้งหมด
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้มีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ส่งผลให้
ตัวชี้วัดทางการเงินตามข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานกับกระทรวงการคลัง	 ด้านค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนนิงาน	(CPI-X)	อยูใ่นเกณฑ์ดขีึน้มาก		ส�าหรับการบรหิารแผนลงทุน	พจิารณาเป็น	2	มมุมอง	
คอื	
	 1.	 ร้อยละของภาพรวมการเบกิจ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ	มเีป้าหมายการเบกิจ่าย	22,016.44	ล้านบาท	
สามารถเบิกจ่ายได้	 	22,748.44	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	103.32	ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี	อยู่ใน
เกณฑ์ดีขึ้นมาก
	 2.	 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	 ค่าเฉล่ียของการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้ง	 
4	ไตรมาส	เท่ากับร้อยละ	97.32		อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น	-	ดีขึ้นมาก
 
ด้านลูกค้า
	 เพ่ือให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	 ด้วยความรวดเร็ว	 และมีคุณภาพ	 ทันสมัย	 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 จากการด�าเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าต่าง	ๆ	มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้	
	 1.	 มีผู้ใช้ไฟฟ้า	 จ�านวน	 19,360,779	 ราย	 เพ่ิมขึ้นจากปี	 2559	 คิดเป็นร้อยละ	 2.47	 และ 
หน่วยจ�าหน่าย	จ�านวน	132,401	ล้านหน่วย	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	คิดเป็นร้อยละ	2.10	
	 2.	 สามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม	74,304	หมู่บ้าน	คิดเป็นร้อยละ	
99.99	ของจ�านวนหมู่บ้านทั่วประเทศ	และในระดับครัวเรือนรวม	21.46	ล้านครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	
99.77	ของจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ
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	 นอกจากนี	้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการโดยจัดต้ังศูนย์บริการลูกค้า	(PEA	Shop)	
ไปยังห้างสรรพสินค้า	รวมทั้งสิ้น	82	แห่งทั่วประเทศ	และได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่	(PEA	Mobile	
Shop)	 เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชนที่ส�าคัญ	 อีกทั้งได้มีการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า	
(PEA	Call	Center		1129)	เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติทางโทรศัพท์	และเปิดให้บริการ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	 Application	 ที่ชื่อว่า	 “PEA	Mobile”	 ใช้งานได้ทั้งระบบ	 IOS	 และ	
Android		

ด้านกระบวนการภายใน
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง	 รองรับ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น	 เพื่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า	 ส่งผลให้ค่าดัชน ี
จ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง	 (System	Availability	 Interruption	Frequency	 Index	 :	SAIFI)	และ 
ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง	 (System	Availability	 	 Interruption	Duration	 Index	 :	SAIDI)	 
ในปี	 2560	 มีค่าดีกว่าปี	 2559	 โดย	 SAIFI	 มีค่าเท่ากับ	 4.24	 ครั้ง/ราย/ปี	 ซึ่งมีค่าลดลงจากปี	 2559	 
จ�านวน	 0.93	 ครั้ง/ราย/ปี	 และ	 SAIDI	 มีค่าเท่ากับ	 113.72	นาที/ราย/ปี	 	 ซึ่งมีค่าลดลงจากปี	 2559	
จ�านวน	39.41	นาที/ราย/ปี
	 นอกจากนี้	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	เช่น	ค้นหาสถานทีข่อใช้ไฟด้วยระบบแผนที	่PEA	Map	และปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 
ด้านการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง	โดยมีการปรับปรุงระบบ	OMS	ระบบแผนที่	GIS	และข้อมูลพยากรณ์อากาศ	
ร่วมกับระบบควบคุมจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ	 (SCADA)	 ซึ่งท�าให้สามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
	 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	ได้พัฒนาและสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร	โดยได้ก�าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการ	 และสร้าง
นวตักรรมผ่านกระบวนการจดัการความรู	้ด�าเนนิการรวบรวมองค์ความรูจ้ดัเป็นหมวดหมู	่แล้วถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการต่าง	ๆ 	รวมทัง้ผ่านระบบสารสนเทศจดัการความรูข้ององค์กร	และยงัได้ด�าเนนิโครงการ
จัดตั้งคลังสมองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA	 Think	 Tank)	 เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปล่ียน	 
เรียนรู้	ในประเด็นส�าคัญที่องค์กรให้ความสนใจ
	 นอกจากนั้น	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	เช่น		การประกวดกิจกรรมคุณภาพ		การประกวดนวัตกรรม		การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน		
การประกวดการไฟฟ้าดีเด่น	 และยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับหน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนทั่วไป	 ผ่านการต้ังศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 การเย่ียมเยียนผู้ใช้ 
ไฟฟ้า		ความร่วมมอืระหว่างการไฟฟ้าในกลุม่ประเทศอาเซยีน		การจัดงานประชุมวชิาการและนวตักรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEACON	 &	 INNOVATION)	 และโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง	 ๆ	 
เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีฐานความรู้ที่พร้อมน�าไปต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป		
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	มคีวามมุง่มัน่ต่อการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ขยายผลการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการปฏบัิตงิานตามมาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม	ISO	26000	ในทุกกระบวนงาน	
(In	 Process)	 โดยก�าหนดให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ปี	2560	-	2564		และจดัท�าคูม่อืเพือ่ใช้ประเมนิกระบวนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน	 ISO	 26000	 ด้วยตนเอง	 (ISO	 26000	 in	 Processes	 Self-Assessment	 
Manual	:	ISPA)
	 นอกจากนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	เช่น	
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ	 PEA	 	 โครงการ	 PEA	 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน	 
โครงการ	PEA	LED	เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย	โครงการ	PEA	รักษ์น�้า	สร้างฝาย	โครงการ	
PEA	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโครงการส�านักงานสีเขียว	(Green	Office)	
	 ในปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดนโยบาย	PEA	4.0	เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ
ภาครัฐ	โดยมุ่งเน้น	“พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม		พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”	มีการพัฒนาจ�านวน	7	ด้าน	
โดยขับเคลื่อนกระบวนการหลักที่ส�าคัญ	7	ประการ	คือ
 1. Human Capital : ขบัเคลือ่นการพฒันาบคุลากรให้เป็นทุนมนษุย์ทีมี่ความพร้อมในยคุดจิทัิล
 2. Service : เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า	 (Service	
Excellence	:	Beyond	Customer	Expectation)
 3. Grid : พัฒนาเพิ่มความมั่นคงของระบบให้เป็น	 Strong	 Grid	 และพัฒนาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้ทันสมัย	(Grid	Modernization)	รองรับ	Smart	Grid
 4. Asset Management : มุ่งเน้นการจัดการทรัพย์สินทั้งองค์กร	 (Enterprise	 Asset	 
Management	:	EAM)	ที่จะครอบคลุมทั้งวัฏจักรของสินทรัพย์ที่เริ่มตั้งแต่การจัดหา	ได้มา	การบ�ารุง
รักษา	จวบจนเมื่อสิ้นอายุการใช้งานจึงน�าออกจากระบบ
 5. Innovation :	 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม	 (Innovation)	 ที่สามารถ 
ขยายผลสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์เชิงพาณิชย์	 (PEA	 Brand)	 เพื่อน�ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ทัว่ทัง้องค์กร	ทดแทนหรอืลดการจดัหาจากภายนอก	ยกระดบัมาตรฐานของอปุกรณ์ให้มอีายกุารใช้งาน
นาน	ลดการบ�ารุงรักษาและเพิ่มอ�านาจการต่อรองในการจัดหาจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ�าหน่าย
 6. ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร	 เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ	 Smart	 Grid	 และ 
การจัดการภายในองค์กรที่รองรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(Internet	of	Things	:	IoT)	ระบบ	Cloud	
การจัดการ	Big	Data	และระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูล	(Blockchain)
 7. Business Investment : มคีวามพร้อมและศกัยภาพในการลงทนุเพ่ือเป็นเจ้าของโครงการ
หรอืหุน้ส่วนโครงการ	โดยบรษิทั	PEA	ENCOM	International	Co.,	Ltd.	และมุง่สร้างธุรกจิใหม่รองรบั
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 (Disruptive	 Technology)	 เช่น	 EV	 
(Electric	Vehicle),	Solar	Rooftop,	Smart	Meter,	Smart	Home	เป็นต้น
	 ส�าหรบั	การด�าเนนิงานในปี	2561	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะบริหารงานตามแผนงานและโครงการ
ต่าง	ๆ	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นน�าที่ทันสมัยระดับภูมิภาค		ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ		เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคมที่ยั่งยืน	ต่อไป

(นายชยพล	ธิติศักดิ์)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(Management Discussion and Analysis : 
MD&A)
	 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมุง่มัน่สูก่ารเป็นองค์กรทีม่ลีกูค้า
เป็นศนูย์กลาง	(Customer	Centric	Organization)	โดยเน้น
ให้ความส�าคัญในการสร้างและบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ	รวมถึง
การเพิม่พูนสมรรถนะในการส่งมอบบรกิารผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม	 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
เหมาะสม	โดยมีการบริหารจัดการและพัฒนาการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ	ดังนี้

1. ระบบไฟฟ้า
	 ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและ 
ในอกี	3	ปีข้างหน้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัท�าแผนงานให้
สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	 และเนื่องจาก
วกิฤตด้ิานพลังงานและสิง่แวดล้อมจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้	

ผลการด�าเนินงานขององค์กร

ขณะที่การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องใช้พลังงานเป็นปัจจัย 
พื้นฐานที่ส�าคัญ	 ดังนั้นนอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้
บริการด้านพลงังานไฟฟ้าทีม่คีณุภาพและมีประสทิธภิาพแล้ว	
ยังมุ่งเน้นการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี	 Smart	 Grid	 
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาตรวจวัด 
และควบคมุระบบโครงข่ายไฟฟ้า	และท�าให้เป็นระบบอตัโนมติั
มากยิ่งขึ้น	 พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่	 รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพไฟฟ้า	เพิ่มความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบไฟฟ้า	 ทั้งในชุมชนเมือง	 พื้นที่ชนบทห่างไกล	 พื้นที่
การเกษตร	 และพื้นที่เกาะต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ	
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ	 โดยมี
กรอบทศิทางของแผนพฒันาระบบไฟฟ้า	ตามช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 อย่างไรก็ตาม	 
ในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการลงทุน 
อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	เช่น
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 1.1  โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า	และเพิ่ม
สถานจี�าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพยีงพอ	 
มีความมั่นคงเชื่อถือได้	 สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้า 
ที่เพิ่มขึ้น	โครงการ	คพส.9	แบ่งโครงการออกเป็น	4	โครงการ
ย่อย	แยกตามภาค	โดยมีความก้าวหน้าโครงการในภาพรวม	
ร้อยละ	35.79	ล่าช้ากว่าเป้าหมายทีก่�าหนดเล็กน้อย	เนือ่งจาก	
ไม่สามารถจดัหาท่ีดนิเพ่ือสร้างสถานไีฟฟ้าได้ตามก�าหนดเวลา	
ซึ่งมีสาเหตุจากที่ดินมีราคาสูง	คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ 
ไม่มีผู้เสนอขาย	เป็นต้น
 1.2  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นคง	เชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า	ลดปัญหาและอุปสรรคด้านปฏิบัติการบ�ารุง
รักษาและความปลอดภัย	 ในปี	 2560	 โครงการยังม ี
ความก้าวหน้างานก่อสร้างไม่มากนกัเนื่องจากโครงการไดร้ับ
อนุมัติจาก	 ครม.	 เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ซ่ึงการด�าเนินการ 
ส่วนใหญ่ในปี	2560	อยู่ในช่วงการส�ารวจออกแบบ
 1.3  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให ้พื้นที่ทำากินทาง 
การเกษตร ระยะที่ 2 
	 	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายการบรกิารกระแสไฟฟ้า
ให้พื้นที่ท�ากินทางการเกษตร	 ไร่นา-ผสมผสาน	 และสวน
เกษตร	 เป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร	
และพัฒนาความเข ้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก	
เนื่องจากตามวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้เกษตรกร
รายย่อยเข้าร่วมโครงการ	 จึงได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ 
ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกร	แต่ในช่วงแรกของโครงการน้ัน	มีเกษตรกรบางส่วน
ทีม่คีณุสมบติัไม่ตรงตามหลกัเกณฑ์	(ไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร)	
ท�าให้ไม่สามารถจัดเข้าด�าเนินการตามโครงการได้	 ปัจจุบัน 
ได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกษตรกร 
ท่ีสนใจได้เข้าถึงรายละเอยีดข้อมลูเพ่ิมมากขึน้	รวมถงึรณรงค์
ให้เกษตรกรไปขึน้ทะเบยีนเกษตรกร	ส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน
โครงการมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย	ๆ
 1.4  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ 
	 	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือน 
ทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้	ได้มไีฟฟ้าใช้ครบทกุครวัเรอืนตามนโยบายของ
รัฐบาล	สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
 1.5  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนห่างไกล 
	 	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือน
ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล	
สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 1.6  โครงการพฒันาระบบส่งและจำาหน่าย ระยะที ่1 
	 	 	 มีวัตถปุระสงค์เพือ่พัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ	 
เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า	ลดปัญหาด้านการปฏิบตักิารและบ�ารงุรกัษา	ลดหน่วย
สูญเสียในระบบจ�าหน่าย	เพิ่มขีดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ให้สูงขึ้น	 เนื่องจากโครงการได้รับอนุมัติจาก	 ครม.	 เมื่อ 
เดือนพฤศจิกายน	 2559	 โครงการยังมีความก้าวหน้า 
งานก่อสร้างไม่มากนักซึ่งการด�าเนินการส่วนใหญ่ในปี	 2560	
อยู่ในช่วงการส�ารวจออกแบบ
 1.7  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ 
	 	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา	 เพิ่มประสิทธิภาพ	
และบรหิารจดัการโครงข่ายสือ่สาร	(Main	Communication	
System)	 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 รวมทั้งบูรณาการกับ
ระบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ระบบบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
(Outage	 Management	 System)	 ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ	(Geographic	Information	System)	การอ่าน
หน่วยด้วยระบบอตัโนมติั	(Automatic	Meter	Reading)	และ
รองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	 (Distributed	
Generation)	 งานด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	 เป็นงาน 
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง	 Hardware	 และ	 Software	 
ทั่วประเทศ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องด�าเนินการจ้างเหมา
เป็น	 4	 กลุ่มงานย่อยแยกตามรายภาค	ซึ่งในปี	 2560	 ได้ท�า
ประชาพิจารณ์คุณสมบัติ	 (Specification)	 รอบแรก 
แล้วเสร็จ	 และอยู่ระหว่างด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจดัซือ้จดัจ้าง	และบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	ส�าหรับ 
ส่วนงานด้านระบบสือ่สารสามารถด�าเนนิการได้ตามแผนงาน
ที่ก�าหนดไว้
 1.8  โครงการพัฒนาโครงข ่ าย ไฟฟ ้าอั จฉริย ะ  
(Smart Grid)
	 	 	 ในพื้นที่เมืองพัทยา	 จ.ชลบุรี	 มีวัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาเทคโนโลยี	ทดสอบการออกแบบ	การใช้งาน	และ
ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในด้านต่าง	ๆ	ส�าหรับขยายผลในพื้นที่อื่น	 ๆ	ต่อไป	 
การด�าเนนิโครงการแบ่งงานออกเป็น	2	กลุม่งาน	กลุม่งานที	่1	:	
งานตดิตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ	(Smart	Meter)	ระบบแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ	 และระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(IT	Integration	System)	ร่างเอกสารประกวด
ราคามีรายละเอียดทางเทคนิคค่อนข้างซับซ้อน	 และบริษัท 
ผู ้สนใจมีข ้อคิดเห็นต ่อร ่างเอกสารประกวดราคาจาก 
การประชาพิจารณ์	 ครั้งที่	 1	 จ�านวนมาก	 ได้ประกวดราคา	
Two-Stage	Bid	แบบ	e-Auction	 ในขั้นตอนการพิจารณา 
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ที่ ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท�าได้ล่าช้ากว่า
แผนที่วางไว้

1)	การตอบข้อประชาพิจารณ์ที่มีความซับซ้อน 
2)	มีการยกเลิกประกวดราคาและต้องด�าเนินการประกวดราคาใหม่	

2 การติดตั้งและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผน คู่สัญญาไม่สามารถติดตั้งและส่งมอบงานได้ตามแผนที่วางไว้

ข้อก�าหนดทางเทคนิค	 จ�าเป็นจะต้องให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาจัดท�า	 Live	Demonstration	 เพื่อทดสอบการท�างาน
ของระบบ	 ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลามากในการพิจารณา 
ผลการทดสอบ	 Live	 Demonstration	 ดังกล่าว	 ส�าหรับ 
กลุ ่มงานที่ 	 2	 :	 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัต	ิ 
(Substation	Automation)	ผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา
ไม่มีความพร้อม	 ขาดความเข้าใจในการเสนอเอกสาร 
ทางเทคนิคให ้ถูกต ้องตามข ้อก�าหนดของการไฟฟ ้า 
ส่วนภมูภิาค	ต้องยกเลกิประกวดราคาและต้องใช้เวลาด�าเนนิ
การประกวดราคาใหม่อีกครั้ง	 ท�าให้การจ้างเหมาบริษัท 
เข้าด�าเนินโครงการล่าช้า

2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT)

 2.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT
	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการปรับปรุง
ระบบส่ือสาร	 ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบันและอนาคต	ในปี	2560	 
ได้เพิม่การขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงเพือ่ให้ครอบคลมุ
ทุกส�านักงานการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า	 ขยายการติดตั้ง	 IP	
Core	 Network	 ระยะที่	 2	 ที่จะแล้วเสร็จในป	ี 2561	 และ 
ติดตั้งโครงข่าย	IP	Access	Network	(MPLS)	ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ	ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี	2562	ผลจากการด�าเนินการ
ดังกล่าวจะท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีโครงข่าย	 IP	Base	
ที่มีประสิทธิภาพ	รองรับงานต่าง	ๆ	ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็น	
SCADA	Smart	Grid	ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป
ส�าหรบัธรุกจิหลกั	ระบบ	Internet	และระบบอ่ืน	ๆ	นอกจากนี้
ยังได้ขยายการติดตั้ง	 Full	 HD	 Video	 Conference	 
ไปทุกการไฟฟ้าจุดรวมงานจะท�าให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก	 
มกีารตดิตัง้ระบบวทิยุในย่าน	High	Frequency	เพ่ือใช้ตดิต่อ
ส�ารองในกรณีระบบสื่อสารหลักไม่ท�างาน	 ซึ่งทั้งสองงานจะ
แล้วเสร็จในปี	2561	โดยมีปัญหาอุปสรรคและสาเหตุ	ดังนี้

 2.2  ด้านพัฒนาสมรรถนะขององค์กร
	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งมิเตอร์อ่านหน่วย
ด้วยระบบอัตโนมัติ	 (Automatic	Meter	Reading	 :	AMR)	
ผ่านระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย	(General	Packet	Radio	
Service	 :	 GPRS)	 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้า
ต้ังแต่	 30	 กิโลวัตต์	 หรือติดต้ังหม้อแปลงเฉพาะราย	 100	 
เควเีอ	 รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความมั่นใจในการอ่านหน่วยอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว	 รวมถึงสามารถน�าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเอง
ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต	มาใช้บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด	 ส ่งผลให ้ เ กิดความพึงพอใจและ 
ภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า	 
และลดหน่วยสูญเสียได้อีกด้วย	 โดยการติดต้ังแบ่งออกเป็น	 
2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	จ�านวน	35,940	เครื่อง	และระยะ 
ที่	 2	 จ�านวน	 59,310	 เครื่อง	 โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง
ปัจจุบัน	 สามารถติดตั้งมิเตอร์ระบบ	 AMR	 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
ทั้งสิ้น	95,250	เครื่อง	
 2.3  ด้านสนับสนุนการส่งมอบสินค้าและบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีธุรกิจหลักการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า	ท�าให้มผีูใ้ช้ไฟฟ้าและผูร้บับรกิารเป็นจ�านวนมาก	
เนื่องจากมีพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
ทั่วทั้งประเทศ	จึงมีแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและลูกค้าโดยการน�าศูนย์บริการข้อมูลผู ้ใช้ไฟฟ้า	
(1129	 PEA	 Call	 Center)	 เข้ามาเพื่อสร้างมาตรฐาน 
การให้บริการ	 พัฒนาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า	 ซึ่งเป็น 
สิ่งส�าคัญในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เช่น	การสอบถามค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า/ยอดคงค้างช�าระ
ค่าไฟฟ้า/ร้องเรียน/แนะน�าและช่ืนชม	 รวมทั้งการให้บริการ	
แจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ไฟฟ้า/แจ้งค่าไฟฟ้า/แจ้งเตือนกรณี
ไฟฟ้าดับ/แจ้งข่าวสารต่าง	ๆ	ทางระบบ	SMS	เป็นต้น
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	 	 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า	 (1129	 PEA	 Call	 
Center)	 มุ ่งเน้นการให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	
(Customer	Centric)	เพ่ือให้บรกิารผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีและ
ลูกค้า	และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
	 	 มจุีดมุง่หมายส�าคญัในการให้บรกิาร	คอื	เพือ่เป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	 ทุกวัน	
ตลอด	24	ชั่วโมง	ทั้งการสอบถามข้อมูล	และการให้บริการ
ต่าง	 ๆ	 ที่รวดเร็วและถูกต้อง	 เสริมสร้างภาพลักษณ์และ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู ้ใช ้
ไฟฟ้าและประชาชน	 ปัจจุบัน	 1129	 PEA	 Call	 Center	 
ด�าเนนิการอยูใ่นระยะท่ี	3	มกีารน�าเทคโนโลยมีาพฒันาระบบ
งานบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น	 เพิ่มคู่สาย 
เป็น	 90	 คู่สาย	 มีช่องทางการให้บริการ	 ทั้งรูปแบบ	 Voice	
Channel	และ	Non-Voice	Channel	ได้แก่	โทรศัพท์	โทรสาร	
IVR	Self	Service,	Web	Chat,	E-mail	รวมถึงการให้บริการ
ผ่าน	Social	Media	(Facebook	และ	Twitter)	ท�าให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการใช้งานท่ีมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ีได้มีการเตรียมการรองรับ 
การให้บริการในภาษาพม่า	 ภาษากัมพูชา	 และภาษามลายู	
เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการให้บริการเป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	 เพื่อเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 
Economic	 Community)	 โดยได้น�าร่องเปิดให้บริการ 
ในภาษาพม่า	และภาษามลายู
	 	 ผลการด�าเนินงาน	 (1129	 PEA	 Call	 Center	 
ในปี	2560	มีสถิติจ�านวนผู้ใช้บริการสูงกว่าปี	2559	จ�านวน	
289,714	สาย	มปีรมิาณสายทีต่ดิต่อ	(Incoming	Call)	จ�านวน	
2,074,152	 สาย	 เฉลี่ยเดือนละ	 172,846	 ซึ่งในเดือน

พฤษภาคมที่มีสายที่ติดต่อสูงสุด	 (264,537	 สาย)	 โดย 
ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	 1129	 PEA	 Call	
Center	 ประจ�าปี	 2560	 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี	94.66%
	 	 ท้ังนีใ้นปี	2560	ได้มกีารพฒันาเพ่ิมประสทิธภิาพ
และยกระดับงานบริการให้กับลูกค้ารายละเอียด	ดังนี้
	 	 •	 เพิม่บริการแจ้งผลการด�าเนินงานแก้ไขไฟฟ้า
ขัดข้องกลับไปหาลูกค้า	 (Outbound	 Service)	 ผ่านการ 
ส่งข้อความสั้น	 (SMS	Outbound)	หรือการโทรกลับ	 (Call	
Back	Outbound)	เริ่มให้บริการ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2560
	 	 •	 	รองรบัการโอนสายจากห้องเวรแก้ไขไฟฟ้า
ขัดข้อง	 มายัง	 1129	 PEA	Call	 Center	 กรณีเจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างการปฏิบัติงาน	ไม่พร้อมรับสาย
	 	 •	 ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการรับแจ้ง
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง	(OMS)	อย่างเป็นระบบ	ร่วมกับการไฟฟ้า
เขต	และ	กฟฟ.	หน้างาน	เพื่อบูรณาการในการท�างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 •	 เตรียมความพร้อมในการร ่วมทดสอบ
กระบวนการฟื้นฟูภัยพิบัติของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจหลัก	 (DRP	 รซธ.)	 เพ่ือให ้เกิด 
ความเช่ือมั่นว่า	 Call	 Center	 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
มีศักยภาพเพียงพอรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
	 •	บรรยายแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบั	1129	PEA	
Call	Center	ให้กับคณะผู้บริหาร	ประกอบด้วย
	 -	คณะผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	 (EDL)	
เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2560
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	 -	คณะผู ้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาค	 
เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2560
	 -	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเขต	
และการไฟฟ้าหน้างาน	12	เขต

	 นอกจากนี้	 เพ่ือให้การพัฒนางานศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า	 (1129	 PEA	 Call	 Center)	 เป็นไปอย่าง 
ต่อเนือ่ง	ปัจจบุนัได้รบัความเหน็ชอบกรอบการศกึษาแนวทาง
การจัดท�าศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า	 ระยะที่	 4	 และจัดท�า
ร่างข้อก�าหนดและขอบเขตงาน	 (TOR)	 ในส่วนของรายงาน 
ฉบับที่	1	:	สรุปผลการศึกษา	และวิเคราะห์	ภาพรวมองค์กร	
ระบบงาน	และด้านอืน่	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	และรายงาน	ฉบบัที	่2	:	
สรุปผลการศึกษา	 วิเคราะห์	 ประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน	 และการพัฒนางาน
ในอนาคตเรียบร้อยแล้ว
	 ส่วนงานบริการรับค�าร้องขอใช้ไฟ	 ได้ปรับปรุง 
โดยบูรณาการข้อมูล	 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร	์ 
(Geographic	Information	System	:	GIS)	ระบบซอฟต์แวร์
ส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA	
Corp	 Business	 Software	 Package)	 รวมถึงเชื่อมต่อ 
ข้อมูลบัตรประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	 จาก 
กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ท�าให้ข ้อมูลมี 
ความถูกต้อง	และลดเอกสารที่ประชาชนต้องใช้ในการติดต่อ	
สามารถให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (One	 Touch	 
Service)

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3.1  การบริหารอัตรากำาลัง
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 
(Customer	 Centric)	 จึงได้ปรับปรุงอัตราก�าลังในงาน 
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของส�านักงานการไฟฟ้าให้เพียงพอ 
และปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานจากเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

เพื่อลดค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ	 (System	 Average	 
Interruption	Duration	Index	:	SAIDI)	เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของระบบไฟฟ้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 3.2  การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
	 	 การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคให ้ความส�าคัญกับ 
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถด�าเนินการ
รองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต	 จึงได้มีการทบทวน
ปรับปรุงภาระงานของทุกหน่วยงานให้มีความเหมาะสม	 
มีการโอนย้ายหน่วยงาน	 ภาระงาน	 ยกฐานะหน่วยงานให้มี
ความเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น	 และได้ประกาศใช้
โครงสร้างใหม่	เมื่อวันที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2558
 3.3  การบริหารผลการปฏิบัติงาน
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บรหิารผลการปฏิบติังาน
โดยจัดวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ด้วยการก�าหนดวิธีปฏิบัติและตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน	เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมและสร้างความผูกพันให้เกิดกับพนักงาน	
และได้ใช้ผลของการประเมินการปฏิบัติงานในการจ่าย 
ค่าตอบแทน	 การพิจารณาแต่งตั้ง	 การคัดเลือกบุคลากรที่มี
สมรรถนะสงู	และการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
 3.4  การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร
	 	 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรอยู ่ร ่วมกันอย่าง 
มีความสุข	 สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร 
อย่างต่อเน่ือง	 โดยไม่สร้างเงื่อนไขหรือเรียกร้องต่อองค์กร	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจและ
ความผกูพนักบับคุลากรในองค์กรเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่น�าผล
ที่ได้จากการส�ารวจมาปรบัปรงุและวางแผนกลยทุธ์เพือ่สร้าง 
ให้บุคลากรในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจและ 
ความผูกพันยิ่งขึ้น	 อันจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการด�าเนินงาน	
และต่อลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 3.5  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
	 	 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	ถอืว่าบุคลากรเป็นปัจจยั
ที่มีคุณค่าและส�าคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร	 
โดยมนีโยบายในการพัฒนาบุคลากรทกุระดบัและทุกต�าแหน่ง
งาน	ทั้งทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นความรู้หลักและความสามารถ
เฉพาะขององค์กร	 ความรู ้	 ความสามารถ	 ตามลักษณะ 
งานต่าง	 ๆ	 การบริหารการจัดการ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	
จริยธรรมและคุณธรรม
	 	 ในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบาย 
เก่ียวกับบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร	 Capability	
Building	 สร้างให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อน 
โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ	 ท�างานอย่างมีความสุข	 และมุ่งมั่น
ในการท�างาน	และ	Enhancing	Human	Capital	ส่งเสริม
การพัฒนาทุนมนุษย์	 เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 
รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือก้าวสู่ยุค	 PEA	 4.0	 
โดยก�าหนดนโยบาย	 “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม	 พัฒนางาน
ด้วยเทคโนโลย”ี	ท่ีมีบุคลากรเป็นปัจจยัส�าคัญในการขบัเคลือ่น
องค์กร	 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บคุลากรด้วยวธิกีารท่ีหลากหลาย	เน้นการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง	
และส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาตนเอง	 ด้วยวิธีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล	 (Individual	Development	Plan	 :	 IDP)	ซึ่งมี
การด�าเนินงานที่ครอบคลุมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	
ทั้งนี้	ได้น�ารูปแบบการพัฒนาแบบ	70	:	20	:	10	มาเป็นส่วน 
ในการจัดท�าแผน	IDP	ในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งเน้นการพัฒนา
สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรม	 อาทิ	 คุณภาพไฟฟ้า	
ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า	 การป้องกันระบบไฟฟ้า	 
การลดหน่วยสูญเสีย	Hotline	เป็นต้น	ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญ
เพือ่เตรยีมความพร้อมของบคุลากรให้มคีวามรู	้ความสามารถ
และทกัษะ	รองรบัการด�าเนนิงานในอนาคต	รวมทัง้ยงัส่งเสริม
และสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์	 
ส่งเสริมความสามารถในการท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ของพนกังาน	 โดยจดัเวทปีระชุมวชิาการ	 การประกวด	 และ 
การสัมมนาต่าง	ๆ	เช่น	จัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ปี	2560	(PEACON	&	INNOVATION	
2017)	การจดัประกวดนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์	การประกวด
กิจกรรมคุณภาพ	 การจัดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน	 
การจัดการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	จัดงาน	PEA	Standard	
Performance	Day	การพัฒนาคลังสมอง	PEA	Think	Tank	
นอกจากนี้	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ	

สนับสนุนบุคลากรให้มโีอกาสฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ	
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรได้มีโอกาสไป 
น�าเสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาติ	 เพื่อให้พนักงาน 
มีความพร้อมและมีศักยภาพที่เพียงพอ	 และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
 3.6  สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการสร้างกลไกเพื่อน�าศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร	โดยการน�าความรู้และประสบการณ์
ของพนักงานหรือสิ่งที่เรียกว่าทุนทางปัญญาขององค์กรมาใช้ 
ในการพัฒนากระบวนงาน	 เพิ่ม	 Productivity	 ขององค์กร 
ให้สงูขึน้	รวมถงึสร้างนวตักรรมใหม่	ๆ 	ให้เกดิขึน้ภายในองค์กร	 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
	 ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อการพัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรม	 ผ่าน
กระบวนการที่ส�าคัญคือการจัดการความรู้	 และการจัดการ
นวตักรรม	โดยเร่ิมต้นจากการก�าหนดองค์ความรู้ทีส่�าคัญของ
องค์กร	 โดยพิจารณาจากปัจจัยส�าคัญที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 เสียง
ของลูกค้า	 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	
นโยบายผู้บริหารระดับสูง	แผนงานส�าคัญ	และความสามารถ
พเิศษขององค์กร	 เป็นต้น	 และด�าเนนิการรวบรวมองค์ความรู้
ดังกล่าวเพื่อจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่	 ทั้งในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์	 และเอกสารทั่วไป	 และได้ท�าการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวผ่านกระบวนการสอนงาน	ฝึกอบรม	
สมัมนา	รวมทัง้ผ่านระบบสารสนเทศจัดการความรู้ขององค์กร	
ทั้งนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประเมินระดับการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้	 (Knowledge	Management	
Assessment)	 เพื่อวัดระดับและใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน
กระบวนการให ้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ด�าเนินโครงการจัดตั้งคลังสมอง
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(PEA	Think	Tank)	เพือ่สร้างพืน้ที่ 
ในการแลกเปลีย่น	เรียนรู้	และวพิากษ์องค์ความรู้	ในประเดน็
ทีส่�าคญัทีอ่งค์กรให้ความสนใจ	เพือ่บรูณาการองค์ความรู้ของ 
ผูเ้ชีย่วชาญภายในองค์กร	และผู้เชีย่วชาญภายนอกหน่วยงาน	
ท�าให้เกิดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
ทีส่ามารถขยายผลไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อย่างยัง่ยนื	ซึง่ผลการจาก
การด�าเนินงานในรอบปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสามารถ
รวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	 
ได้จ�านวน	7,102	เรื่อง	และมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	
ในกระบวนการจัดการความรู้	 6,071	 คน	 นอกจากนั้น 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน 
ในองค์กรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดงานประชุมวิชาการ 
และนวัตกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ปี	2560	(PEACON	&	
INNOVATION	2017)	ทีม่กีารแสดงผลงานนวตักรรม	กจิกรรม
คุณภาพ	 และการจัดงานองค์ความรู ้	 การแข่งขันทักษะ 
การปฏบิตังิาน	การคดัเลอืกการไฟฟ้าดเีด่น	และยงัได้ส่งเสริม
การเรียนรู ้ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับหน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนทั่วไป	 ผ่านการตั้งศูนย์การเรียนรู ้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 การเย่ียมเยียนผู้ใช้ไฟ	 การสัมมนา 
ผู ้ใช้ไฟฟ้า	 1129	 PEA	 Call	 Center	 การให้ความรู้แก ่
ชุมชน	 การประชุมวิชาการ	 การสัมมนากับหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าในกลุ ่มประเทศอาเซียน	 
การจดัท�าคูม่อืเพือ่ถ่ายทอดความรู	้และโครงการความร่วมมอื
ทางวชิาการต่าง	ๆ	เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีฐานความรู้ที่พร้อมน�าไปต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

4 การบริหารจัดการพัสดุ
 4.1  การบริหารพัสดุ
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ด�าเนินการจัดหาและ
บริหารพัสดุ	 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 
พ.ศ.	 2560	 โดยจัดท�าแนวทางการด�าเนินการ	 หลักเกณฑ์ 
และวธิปีฏบิตั	ิให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัฯิ	และระเบยีบ
กระทรวงการคลังฯ	 เพื่อให้การด�าเนินการจัดหาและบริหาร
พสัด	ุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความโปร่งใส	 สามารถ
ตรวจสอบได้		
 4.2  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply chain)
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบการ 
จัดส่งพัสดุ	 รวมถึงคลังสินค้า	 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม
ห่วงโซ่อุปทาน	 โดยได้ด�าเนินงานพัฒนาระบบสนับสนุน 
ห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	 Chain	 Management)	 ได้แก	่ 
การพัฒนาคลังพัสดุแบบคลังสินค้าสมัยใหม่	 (Modern	 
Warehouse)	 โดยใช้เทคโนโลยี	RFID	 (Radio	Frequency	
Identification)	และ	Barcode	มาใช้ร่วมกับการจัดการคลัง
สินค้า	 (Warehouse	Management),	 แผนงานการบริหาร
จัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยคลงัพสัด	ุ ระยะ	 3	 ปี	
(พ.ศ.	 2560	 -	 2562)	 เน้นงานจัดหารถยกโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 
และก่อสร้างโครงหลังคาคลมุลานพสัด	ุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารพสัดุให้ดยีิง่ขึน้

	 	 ในช่วงเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2560	มีมูลค่า
พสัดจุ่ายเข้างาน	จ�านวนทัง้สิน้	12,412	ล้านบาท	และมมีลูค่า
พัสดุคงคลังเฉลี่ย	จ�านวน	7,509	ล้านบาท	เท่ากับมีอัตราการ
หมุนเวียนพัสดุ	1.65	เท่า

5 การบริการ
 5.1  บริการด้านไฟฟ้า 
	 	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมหีน้าทีห่ลกัในการจดัส่ง	
จ�าหน่ายและให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลูกค้า	 โดยแบ่งเขต 
การให้บรกิารออกเป็น	4	ภาค	ได้แก่	ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	 และภาคใต้	 แต่ละภาค	ประกอบด้วย	 
3	การไฟฟ้าเขต	รวมเป็น	12	เขต	มีศูนย์การให้บริการลูกค้า
และส�านักงานการไฟฟ้าในสังกัดรวมท้ังหมด	 946	 แห่ง	
ครอบคลุม	74	จังหวัดทั่วประเทศ	ยกเว้น	กรุงเทพมหานคร	
นนทบุรี	 และสมุทรปราการ	 ซ่ึงเป็นเขตรับผิดชอบของ 
การไฟฟ้านครหลวง
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการ 
โดยจัดต้ังศนูย์บริการลกูค้า	(PEA	Shop)	ไปยงัห้างสรรพสนิค้า	
จ�านวน	90	แห่งทั่วประเทศ	และได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่	
(PEA	Mobile	 Shop)	 เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชน 
ที่ส�าคัญ	 จ�านวน	 52	 คัน	 อีกทั้งได้มีการพัฒนา	 1129	 PEA	 
Call	 Center	 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัต ิ
ทางโทรศัพท์	 ทางโทรสาร	 และข้อความสั้น	 (SMS)	 เพื่อ 
ให้มั่นใจว่าทุกปัญหาและค�าร้องของลูกค้าจะสามารถแก้ไข 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมุ่งเน้นการให้บรกิารลกูค้า
ด้วยความรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานคุณภาพ
บริการ	 มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง	 อาท	ิ
ระบบ	One	Touch	Service	ได้พัฒนากระบวนการท�างาน
โดยน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ค้นหาสถานที่ขอใช้ไฟด้วยระบบแผนที่	 PEA	 Map	 และ
ปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง	 โดยมีการ
ปรับปรุงระบบ	OMS	ระบบแผนที่	GIS	และข้อมูลพยากรณ์
อากาศ	ร่วมกับระบบควบคุมจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ	 (SCADA)	
ซ่ึงท�าให้สามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 อีกทั้งมีการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าและ
พัฒนาระบบ	 Barcode	 ให้สามารถรองรับการช�าระเงินผ่าน 
ตู้	 ATM	 เพื่อเพิ่มช่องทางการช�าระเงินของประชาชน	 และ
การกรอกข้อมูลลงในระบบค�าร้องได้เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์จากระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง	
ด้วยเครื่องอ่าน	 Smart	 Card	 Reader	 ท�าให้ลดขั้นตอน	 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย	ลดระยะเวลารอคอยงานบริการ	สามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 
เพิ่มระดับความพึงพอใจ
	 	 การให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	
(PEA	 Mobile	 Application)	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ด�าเนินการเปิดการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่าน	 
Application	 ที่ชื่อว่า	 “PEA	Mobile”	 โดยลูกค้าสามารถ
โหลดใช้งานได้ทัง้ระบบ	IOS	และ	Android	ซึง่ระบบสามารถ
ให้บริการ	 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า	 ค้นหาจุดให้บริการ 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ทัง้ส�านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
และ	 PEA	 Shop	 แจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ	 ไฟฟ้าขัดข้อง	 และ 
เสนอแนะร้องเรียนผ่านทาง	 PEA	Mobile	 Application	 
ในปี	2560	มีการปรับปรุงระบบ	PEA	Moblie	Application	
ให้สามารถช�าระค่าไฟฟ้าแบบหักบัญชีบัตรเครดิตประเภท	
VISA	และ	Master	Card	ผ่าน	2C2P	หรอื	Counter	Service	
และด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน	
Internet	แบบครบวงจร	ที่ชื่อว่า	"PEA	Smart	Plus"	
	 	 ส�าหรับการให้บริการผ่านระบบ	Online	 นั้น	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีเว็บไซต์	 www.pea.co.th	 เป็น 
อีกช่องทางหนึ่งท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในการแจ้งข้อมูล 
ให้แก่ลูกค้า	และยังมีส่วนของ	PEA	e-Service	ซึ่งประกอบ
ด้วย	 PEA	 e-Pay	 และ	 PEA	e-Invoice	 ซึ่งเป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการช�าระค่าบรกิาร	และตรวจสอบ
ค่าบริการ	 นอกจากนี้ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและ
ประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่าน	 Social	 Media	 
ซึ่งได้แก่	
	 	 Facebook	:	http	://www.facebook.com/ 
Provincial.Electricity.Authority	
	 	 Twitter	 :	 https	 ://twitter.com/pea_ 
thailand
 5.2  บริการด้านก่อสร้างและบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า
	 	 การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคให ้บริการเก่ียวกับ 
การก่อสร ้างและบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้า	
หม้อแปลง	และอปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ 	กับผูใ้ช้ไฟฟ้า	เพือ่ให้งาน
บริการในลักษณะครบวงจรมากยิ่งขึ้น	 และถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่มีความจ�าเป็นต่อกระบวนการจ�าหน่ายไฟฟ้า	 

และเป็นกระบวนการทีม่ส่ีวนในการสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลูกค้าโดยตรง	 แบ่งประเภทการให้บริการเป็น	 5	 ด้าน	 ดังนี้	
บริการด้านก่อสร้าง	 บริการด้านบ�ารุงรักษา	 บริการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า	 บริการทดสอบอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 และบริการ 
รับเป็นที่ปรึกษา
 5.3  บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น�าความรู้	 เทคโนโลย	ี
เคร่ืองมอื	เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ทีท่นัสมยั	ประกอบกบับคุลากร 
ผู ้เช่ียวชาญ	 ช�านาญ	 และมีประสบการณ์ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคมาให้บริการทั้งในด้านวิศวกรรมและการบริหาร
โครงการ	 แก่ลูกค้าภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ	 โดยมีการรับประกันคุณภาพงาน	 ความรวดเร็ว	
และให้บริการในราคาทีย่ติุธรรม	เพือ่ตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 ประเภทของงาน 
ที่ให้บริการ	 ได้แก่	 งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า	 
งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า	 งานตรวจสอบ 
และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า	 งานบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า	 และ
งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
 5.4  บริการสารสนเทศและสื่อสาร
	 	 เป็นการให้เช่าเส้นใยแก้วน�าแสงทั้งในรูป	Dark	
Fiber	และ	Bandwidth	โดยมีกลุ่มลูกค้า	3	กลุ่มหลัก	ๆ	คือ	
กลุ่มผู้ประกอบการ	 (Operator)	 เพื่อขยายโครงข่ายสื่อสาร	 
กลุม่โรงไฟฟ้า/ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็	(Small	Power	Producer)	
เพื่อควบคุมสั่งการและติดตาม	 (Monitor)	 ความมั่นคง 
ในการจ่ายไฟฟ้า	 และกลุ ่มความมั่นคง	 เช่น	 ส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม	 โดยการใช้โครงข่ายของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคในภาพรวมจะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 
(Resource	Sharing)	ท�าให้ประเทศลดการลงทุนซ�้าซ้อน
 5.5  บริการด้านพลังงานทดแทน
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบริษัทในเครือ	 คือ	 
บรษัิท	พอีเีอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพือ่ด�าเนินธรุกิจการลงทนุด้านพลังงานทดแทนทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ	 โดยการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับองค์กร 
ต่าง	 ๆ	 เพื่อศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	 รวมถึงเป็น 
ที่ปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับองค์กรที่สนใจ
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รายงานวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ ไม่ใช่การเงิน

	 เพ่ือให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง	 ด้วยความรวดเร็ว	 มีคุณภาพ	 ทันสมัย	 ขยายขอบเขต 
การให้บรกิารและตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ผ่านการด�าเนนิงานโครงการต่าง	ๆ 	ท�าให้การไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคสามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรอืนในชนบทระดบัหมู่บ้านรวม	74,297	หมูบ้่าน	คดิเป็นร้อยละ	
99.99	ของจ�านวนหมูบ้่านทัว่ประเทศ	และในระดบัครวัเรอืนรวม	21.46	ล้านครวัเรอืน	คดิเป็นร้อยละ	
99.77	 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ	 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้และตอบสนองต่อนโยบาย 
ภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ
	 ทั้งนี้	 ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ	
ยกเว้นกรงุเทพฯ	 และปรมิณฑล	นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะให้บริการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว	
ยังรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (VSPP)	 เข้ามาในโครงข่ายของ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	โดยเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาส�าหรบัท่ีอยูอ่าศยั	
(Solar	 PV	 Rooftop)	 และโครงการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์บนพ้ืนดนิ	 (Solar	 Farm)	 ตามนโยบาย
รัฐบาล	 ดังนั้น	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ในความรบัผดิชอบให้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	สามารถส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าและให้บริการ
แก่ผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มั่นคง	 ได้มาตรฐานสากล	 ซ่ึงต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเข้ามาช่วยบริหารการจัดการและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	 ตามหลักเกณฑ ์
ในการวางแผนระบบไฟฟ้า	 รวมทั้งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 
ตามแผนพฒันาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบับที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 
ด้วย	รวมท้ัง	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคยงัมบีริษทัในเครือ	คอื	บริษทั	พอีเีอ	เอน็คอม	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	
หรือ	 พีอีเอ	 เอ็นคอม	 (PEA	 ENCOM)	 ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 การให้บริการเป็นทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม	 และจดัการพลงังาน	 รวมทัง้ 
การจดัฝึกอบรมให้กบัองค์กรทีส่นใจ
	 นอกจากนี้	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาและปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง	 
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น	 เพื่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า	 ส่งผลให้ค่าดัชนี
จ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง	 (System	Availibility	 Interruption	 Frequency	 Index	 :	 SAIFI)	 และ 
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ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง	 (System	 Availability	 Interruption	 Duration	 Index	 :	 SAIDI)	 
ในปี	 2560	 มีค่าดีกว่าปี	 2559	 โดย	 SAIFI	 มีค่าเท่ากับ	 4.24	 ครั้ง/ราย/ปี	 ซึ่งมีค่าลดลงจากปี	 2559	 
จ�านวน	 0.93	 ครั้ง/ราย/ปี	 และ	 SAIDI	 มีค่าเท่ากับ	 113.72	 นาที/ราย/ปี	 ซ่ึงมีค่าลดลงจากปี	 2559	 
จ�านวน	39.41	นาท/ีราย/ปี
	 จากการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
ปี	 2559	 -	 2560	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจเทียบกับค่าคาดหวัง 
ในภาพรวมของบริการโดยในปี	 2559	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมีความพึงพอใจเท่ากับ 
ร้อยละ	 92.57	 และในปี	 2560	 เท่ากับร้อยละ	 93.57	 ซึ่งก�าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ	 85	 เพิ่มขึ้น 
จากปี	2559	คดิเป็นร้อยละ	1.08
	 ผลการส�ารวจตัง้แต่ปี	2558	ถงึ	2560	พบว่าความพงึพอใจของบคุลากร	(พนกังานและลกูจ้าง)	
โดยรวม	 (EMS)	 เท่ากับ	 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี	 4.22	 4.28	 และ	 4.38	 (ตามล�าดับ)	 และ 
ความผกูพนัของบคุลากร	(พนกังานและลกูจ้าง)	โดยรวม	(EMO)	มค่ีาเฉลีย่อยูท่ี	่4.35	4.39	และ	4.49	
(ตามล�าดับ)	 เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�าปัจจัยและผลจากการส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันมาก�าหนดเป็นกลยุทธ์และจัดท�าแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร	
ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและแผนประจ�าปี	 โดยผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงาน	 
และผลักดันด้วยการพัฒนาระบบงานและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สอดรับตามความคิดเห็น
ของบคุลากรของหน่วยงาน	 ตลอดจนตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนเสรมิสร้างทุกไตรมาส	 จงึท�าให้
บคุลากรเกดิความพงึพอใจและผกูพันต่อองค์กรมากขึน้
	 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร	 ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกต�าแหน่งงาน	 
และมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการด�าเนินงานในอนาคต	ท�าให้จ�านวนชั่วโมง 
ทีใ่ช้พฒันาพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากร	ของปี	2559	เปรียบเทยีบ
กบัปี	2560	เพิม่มากขึน้	นอกจากนี	้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ยงัมุง่มัน่การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู้
ภายในองค์กร	 ซึง่จะเป็นส่วนสนับสนุนทีส่�าคญั	 ท�าให้เกิดการสร้างนวตักรรม	 โดยพจิารณาจากจ�านวน
การรวบรวมองค์ความรู	้ปี	2559	เปรยีบเทยีบกบัปี	2560	พบว่า	เพิม่ขึน้	(ตามตารางแนบ)	แสดงให้เหน็ว่า 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	 ให้ความส�าคญัของการผลกัดนัให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะ
สงู	(High	Performance	Organization	:	HPO)	อย่างต่อเนือ่งและจริงจัง
	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือรองรับการแข่งขันระหว่างประเทศ	 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่
ที่เกิดขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศของโลก	 การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 ปัญหา 
ความม่ันคงด้านพลังงาน	 และการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยั้ง 
ในการบริหารจัดการ	การพัฒนา	ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้าน	สู่การเป็นองค์กร 
ที่มีสถานะมั่นคง	ทันสมัย	สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	ต่อไป

เกณฑ์วัด ปี 2560 ปี 2559 เปรียบเทียบ ร้อยละ
เพิ่ม / (ลดลง)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม	(ล้านบาท) 328.16 319.51 2.71

จ�านวนชั่วโมงที่ใช้พัฒนา/คน/ปี	(ชั่วโมง) 40.89 36.16 13.08

จ�านวนการรวบรวมองค์ความรู้	(เรื่อง)	 7,102 4,975 42.75
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

	 ผลการด�าเนินงานในรอบปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้รวม	 463,747	 ล้านบาท	 
โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า	448,270	ล้านบาท	มค่ีาใช้จ่ายรวม	436,295	ล้านบาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อไฟฟ้า	 375,777	 ล้านบาท	 และมีก�าไรสุทธิ	 จ�านวน	 27,452	 ล้านบาท	 เพิม่ขึน้ 
จากปี	2559	จ�านวน	1,564	ล้านบาท	 เป็นการเพิ่มขึ้นของก�าไรจากการจ�าหน่ายไฟฟ้า	 2,705	 ล้านบาท	 
ซึ่งเป็นผลจากปี	 2560	 เศรษฐกิจของประเทศยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี	 2559	 
อยู่ที่ร้อยละ	3.9	เป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ขยายตัว	
รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมี
การก�าหนดมาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ส่งผลให้การบริหารค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	398,305	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	
20,156	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.3	ประกอบด้วย	สินทรัพย์หมุนเวียน	จ�านวน	110,691	ล้านบาท	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 จ�านวน	 287,614	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของที่ดิน	 อาคาร	
อปุกรณ์	จ�านวน	10,799	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	4.5	และมหีนีส้นิรวมท้ังสิน้	234,170	ล้านบาท	เพิม่ขึน้
จากปี	 2559	 จ�านวน	 6,770	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.0	 ประกอบด้วย	 หน้ีสินหมุนเวียน	 จ�านวน	 
63,970	ล้านบาท	และหนีส้นิไม่หมนุเวยีน	จ�านวน	170,200	ล้านบาท	ส่วนของทนุ	จ�านวน	164,135	 
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	จ�านวน	13,386	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.9
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ได้ด�าเนินการกู้เงินในประเทศ	 เพื่อน�าไปลงทุนในแผนงาน/โครงการ
ต่าง	ๆ 	เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	
และลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า	 ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้สวยงาม 
ตามนโยบายของรฐับาล	โดยก�าหนดแนวทางในการจัดหาเงนิกู้จากแหล่งเงนิกูภ้ายในประเทศเป็นสกลุ
เงินบาท	 ด้วยการออกพันธบัตรเป็นหลัก	 ส่งผลให้หน้ีเงินกู้ต่างประเทศและหน้ีเงินกู้ในประเทศ 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	มจี�านวน	480	ล้านบาท	และ	75,671	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	หรือร้อยละ	0.6	และ	99.4	ของหนี้เงินกู้ทั้งหมด
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ผังโครงสร้างการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค







หมายเหตุ :	ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีพนักงานที่ทุพพลภาพ	จ�านวน	102	ราย	และลูกจ้างจ�านวน	16	ราย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

โครงสร้างอัตราก�าลังและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร

โครงสร้างอัตรากำาลัง 
จำานวนพนักงานและลูกจ้างแยกตามสายงาน/สำานัก ปี 2560

หน่วย	:	ราย

ลำาดับ สายงาน/สำานัก พนักงาน ลูกจ้าง รวม

1 ผวก. สายงานผู้ว่าการ 8 - 8

2 สวก. ส�านักผู้ว่าการ 164 15 179

3 สกม. ส�านักกฎหมาย 112 1 113

4 สตภ. ส�านักตรวจสอบภายใน 160 - 160

5 รผก.(ท) สายงานทรัพยากรบุคคล 480 6 486

6 รผก.(บ) สายงานบัญชีและการเงิน 331 24 355

7 รผก.(ป) สายงานปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา 485 42 527

8 รผก.(ย) สายงานยุทธศาสตร์ 290 4 294

9 รผก.(ว) สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 252 4 256

10 รผก.(ส) สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 126 5 131

11 รผก.(อ) สายงานอ�านวยการ 340 40 380

12 รผก.(กบ) สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 500 82 582

13 รผก.(ทส) สายงานสารสนเทศและสื่อสาร 308 4 312

14 รผก.(ภ1) สายงานการไฟฟ้าภาค	1 6,086 1,174 7,260

15 รผก.(ภ2) สายงานการไฟฟ้าภาค	2 6,972 1,442 8,414

16 รผก.(ภ3) สายงานการไฟฟ้าภาค	3 7,253 1,707 8,960

17 รผก.(ภ4) สายงานการไฟฟ้าภาค	4 5,661 1,269 6,930

18 รผก.(วศ) สายงานวิศวกรรม 307 7 314

ผลรวมทั้งหมด 29,835 5,826 35,661

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 27,155 26,529 24,709

ค่าใช้จ่ายลูกจ้าง 1,371 1,277 1,075

รวมทั้งสิ้น 28,526 27,806 25,784
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คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำาแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์และรายงานที่เกี่ยวโยงกัน 
เพื่อให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ



ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน)

ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 28	เมษายน	2503	
ต�าแหน่ง :	 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
	 2.	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	M.D.A.	Western	Michigan	University
	 2.	ปริญญาตรี	-	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	ประธานกรรมการองค์การตลาด
	 2.	กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้น
ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายชยพล ธิติศักด์ิ
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ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(21 กรกฎาคม 2558 - 20 กรกฎาคม 2560)

(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2557)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2558	-	20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 5	ธันวาคม	2496
ต�าแหน่ง :	 ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	 2.	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	(พลเอกประวิตร	วงษ์สุวรรณ)
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.		ปริญญาตรี	-	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 3.	ปริญญาตรี	-	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้น
ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาท :
 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายถวิล เปล่ียนศรี 

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

59



นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2557)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	 

20	กรกฎาคม	2560	และ
	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 7	ธันวาคม	2502
ต�าแหน่ง	:	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพ
องค์กร	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริหารและพัฒนา 

ความยั่งยืนองค์กร	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	
(มหาชน)

	 2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานด้านบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	
(มหาชน)

		 3.	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานด้านธรุกิจการตลาด	
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	บริหารธุรกิจ	(MBA)	 

Middle	Tennessee	State	University,	USA
	 2.	ปริญญาตรี	-	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	(เกียรตินิยมอันดับ	2)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 กรรมการ	บริษัท	บางจาก	กรีนเนท	จ�ากัด
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่ม ี  
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายดนุชา พิชยนันท์ 
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2557)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	
	 20	กรกฎาคม	2560	และ
	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 5	สิงหาคม	2513	
ต�าแหน่ง :	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	ส�านักงาน
	 	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 2.	ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
	 3.	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	M.S	Engineering	Management	

George	Washington	University,	USA
	 2.	ปริญญาตรี	-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

กรรมการ
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ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2559)

ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 8	เมษายน	2503	
ต�าแหน่ง :	 อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม 

การจัดประชุมและนิทรรศการ	 
(องค์การมหาชน)	

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

บริษัท	เอซีที	โมบาย	จ�ากัด
	 2.	รักษาการผู้จัดการกิจการร่วมค้าไทยโมบาย
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาเอก	-	Diplome	de	Docteur	สาขา	Opto	

-	Electronics,	Universite	d’Aix-Merseille	,	
France

	 2.	ปริญญาโท	-	Diplome	d’Etude	Approfondise	
(DEA)	สาขา	Opto	-	Microwave	-	Electronics,	
Institute	National	Polytechnique	de	Grenoble	
(INPG),	France

	 3.	ปริญญาโท	-	MBA	สาขา	International	 
Management,	Asian	Institute	of	Technology	
(AIT),	ประเทศไทย

	 4.	ปริญญาตรี	-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า	(ก�าลังและสื่อสาร)	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
	 กรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยา	นักท่องเที่ยว
	 ต่างชาติ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายยงยุทธ โกเมศ
ด�ารงต�าแหน่ง :	 11	ตุลาคม	2559	-	 

20	กรกฎาคม	2560	และ
	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 16	พฤศจิกายน	2498
ต�าแหน่ง :	 ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณ	เขตพื้นที่	6	 

ส�านักงบประมาณ
	 2.	ผู้อ�านวยการกองประเมินผล	2	ส�านักงบประมาณ
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 2.	ปริญญาตรี	-	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(การคลัง)	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 3	พฤษภาคม	2509	
ต�าแหน่ง :	 ผู้อ�านวยการ	ส�านักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล	(องค์กรมหาชน)	(สพร.)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองผู้อ�านวยการ	ส�านักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 2.	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	ส�านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาเอก	-	Electronic	Systems	Engineering,	

Essex	University,	United	Kingdom
	 2.	ปริญญาโท	-	Computer	Studies,	Essex	University,	

United	Kingdom
	 3.	ปริญญาตรี	-	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์	สถาบันพระจอมเกล้า	 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์
	 2.	คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)
	 3.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูล		ข่าวสาร

ของราชการ
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2555)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 25	ธันวาคม	2498	
ต�าแหน่ง :	 เกษียณอายุราชการ

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานตรวจสอบภายใน	

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย
	 2.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริหารเงินและ 

ตลาดเงิน	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	MBA,	Ohio	University,	USA
	 2.	ปริญญาตรี	-	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 2.	กรรมการอ�านวยการ	โรงงานยาสูบ
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

กรรมการ
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เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 17	มีนาคม	2501	
ต�าแหน่ง :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	บริหารสินทรัพย์	 

บริษัท	ทีซีซี	แอสเซ็ทส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	บริหารทรัพย์สิน	
	 	 กลุ่มโรงแรมต่างประเทศ	บริษัท	ทีซีซี	แอสเซ็ทส์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	MBA	,	Cornell	University,	Johnson	

Graduate	School	of	Management,	New	York,	
USA

	 2.	ปริญญาโท	-	Engineering	in	OR	&	IE,	Cornell	
University,	School	of	Industrial	Engineering	& 
Operations	Research,	New	York,	USA

	 3.	ปรญิญาตร	ี-	Chemical	Engineering,	University	of	
New	Hampshire,	New	Hampshire,	USA

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	กรรมการ	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	

จ�ากัด	(มหาชน)	
	 2.	กรรมการ	บริษัท	วโรปกรณ์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 3.	กรรมการ	บริษัท	เอ็น.ซี.ซี.	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	

ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 30	มิถุนายน	2499	
ต�าแหน่ง :	 รองประธานสภาอุตสาหกรรม

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย
	 2.	กรรมการสถาบันเหล็กแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 2.	ปริญญาตรี	-	สังคมวิทยา	-	มานุษยวิทยาบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ 
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2557)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	
	 20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 31	ตุลาคม	2499
ต�าแหน่ง :	 รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองเสนาธิการทหารบก
	 2.	ปลัดบัญชีทหารบก
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การทหาร)	

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
	 2.	ปริญญาตรี	-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์  (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 8	สิงหาคม	2560	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 10	พฤศจิกายน	2510
ต�าแหน่ง :	 ที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงาน 

ปลดักระทรวงการคลงั	กระทรวงการคลงั

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย	 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
	 2.	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย	ส�านักกฎหมาย	 

กรมสรรพากร
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาเอก	-	Ph.D.	(Law)	ทุนรัฐบาลไทย 

ตามความต้องการของกรมสรรพากร,	Queen	Mary	
College,	the	University	of	London,	UK

	 2.	ปริญญาโท	-	LL.M.	in	International	Economic	 
Law,	The	University	of	Warwick,	UK

	 3.	ปริญญาตรี	-	นิติศาสตรบัณฑิต	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	ธนาคารอิสลาม 

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
	 2.	กรรมการ	บริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จ�ากัด
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

กรรมการ
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นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
ด�ารงต�าแหน่ง :	 25	พฤศจิกายน	2557	-	 

24	พฤศจิกายน	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 14	เมษายน	2496
ต�าแหน่ง :	 ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
	 2.	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
	 3.	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 2.	ปริญญาตรี	-	รัฐศาสตรบัณฑิต	(การปกครอง)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
	 1.	กรรมการในคณะกรรมการด�าเนินงาน
	 	 มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	
	 2.	กรรมการตรวจติดตามประเมินผลภาคราชการ	 

ประจ�ากระทรวงมหาดไทย	
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายประสิทธิ์ สืบชนะ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2555)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	
	 20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 6	เมษายน	2500
ต�าแหน่ง :	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 2.	ปริญญาตรี	-	นิติศาสตรบัณฑิต	 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	กรรมการ	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	

(ครบวาระ	30	กันยายน	2560)
	 2.	กรรมการบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด 

(ครบวาระ	30	กันยายน	2560)
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2559)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 23	กุมภาพันธ์	2559	-	
	 24	พฤศจิกายน	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 23	มีนาคม	2499
ต�าแหน่ง :	 ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
	 2.	รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
	 3.	ผู้บัญชาการเรือนจ�ากลางคลองเปรม
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 2.	ปริญญาตรี	-	นิติศาสตรบัณฑิต	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

พลตรี ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ 
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	 

20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 17	ตุลาคม	2504
ต�าแหน่ง :	 ผู้ช�านาญการส�านักงาน	 

ปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
 1.	รองผู้อ�านวยการศูนย์ไซเบอร์	 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
	 2.	ผู้อ�านวยการกองพิธีการ	ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์	 

ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
	 3.	รองผู้อ�านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาเอก	-	Ph.D.	Computational	Science,	

George	Mason	University,	USA	(NASA	Research	
Funded)

	 2.	ปริญญาโท	-	M.S.	Computer	Science,	George	
Washington	University,	USA	(Stipend	Award)

	 3.	ปริญญาตรี	-	B.S.	(E.E.)	โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า	(Dean’s	List)	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
 TISA	(Thailand	Information	Security	Association)
	 สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 บริษัท	CTA	เหมืองแร่และพลังงาน	จ�ากัด
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

กรรมการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2555)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	 

20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 28	พฤษภาคม	2501
ต�าแหน่ง :	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :  
	 รองอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา :
	 ปริญญาตรี	-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(คอมพิวเตอร์)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
	 1.	กรรมการ	บริษัท	กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส	

จ�ากัด	(มหาชน)
	 2.	กรรมการอิสระ	บริษัท	ฟอร์ท	สมาร์ท	เซอร์วิส	จ�ากัด	

(มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายสุรงค์ บูลกุล
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2552)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 25	พฤศจิกายน	2557	-	 

24	พฤศจิกายน	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 15	กันยายน	2498
ต�าแหน่ง :	 1.	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
.	 2.	ที่ปรึกษา	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
	 3.	ที่ปรึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(กลต.)
	 4.	ที่ปรึกษา	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	

(มหาชน)
	 2.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	Business	Administration,	Cornell	

University,	New	York,	USA
	 2.	ปริญญาโท	-	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�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น : 
	 1.	ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
	 2.	กรรมการ	บริษัท	บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	จ�ากัด
	 3.	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
	 4.	ประธานกรรมการบริษัท	Sakari	Resources	limited	

ประเทศสิงคโปร์
	 5.	กรรมการบริษัท	24m	Technologies,	Inc.	 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 6.	ประธานกรรมการบริษัท	Tiger	Energy	Trading	 

Pte.	Ltd
	 7.	ประธานกรรมการบริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	

จ�ากัด	(มหาชน)	(GPSC)	
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ 
ด�ารงต�าแหน่ง :	 25	พฤศจิกายน	2557	-	 

24	พฤศจิกายน	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 8	สิงหาคม	2509	
ต�าแหน่ง :	 รองศาสตราจารย์	สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	กรรมการสภาวิชาการ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 2.	กรรมการสภา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาเอก	-	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานวัตกรรม

การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

	 2.	ปริญญาโท	-	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

	 3.	ปริญญาตรี	-	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2555)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 25	พฤศจิกายน	2557	-	 

20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 5	กุมภาพันธ์	2506
ต�าแหน่ง :	 รองประธานกรรมการ	ประธาน

กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	อะมานะฮ์	
ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
	 2.	กรรมการบริหาร	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	

และขนาดย่อม	(สสว.)
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปริญญาโท	-	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การเมือง 

การปกครอง)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 2.	ปริญญาตรี	-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 1.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	
	 2.	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	หลักทรัพย์	

ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

กรรมการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม
ด�ารงต�าแหน่ง :	 21	กรกฎาคม	2557	-	20	กรกฎาคม	2560
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 8	กุมภาพันธ์	2520
ต�าแหน่ง :	 วศิวกรโยธาช�านาญการ	ส�านักแผนงาน 

กรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ	์กรรมาธกิาร	การคมนาคม	 

สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
	 2.	กรรมการ	โครงการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน 

และศนูย์ซ่อมอากาศยาน
	 3.	ทีป่รกึษาปลดักระทรวงคมนาคม
	 4.	ผูช่้วยผูแ้ทนการค้าไทย	ส�านกังานผูแ้ทนการค้าไทย	 

ส�านกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
	 5.	กรรมการมลูนธิคิรอบครัวพอเพียง
ประวัติการศึกษา :
	 1.	ปรญิญาเอก	-	Doctor	of	Philosophy	in	Civil	Engineering	;	

University	of	Califonia,	Los	Angeles,	USA
	 2.	ปรญิญาโท	(เกียรตนิิยม)	-	Master	of	Engineering	;	

University	of	Califonia,	Los	Angeles,	USA
	 3.	ปรญิญาโท	(เกียรตนิยิม)	-	Master	of	Science	;	 

University	of	Califonia,	Los	Angeles,	USA
	 4.	ปรญิญาตรี	(เกียรตนิิยม)	-	Bachelors	of	Science	in	

Civil	Engineering,	Specialization	:	Structure	
Engineering	;	University	of	Califonia,	Irvine,	USA

	 5.	ปรญิญาตรี	(เกียรตนิยิม)	-	Bachelors	of	Science	in	
Civil	Engineering,	Specialization	:	Transportation	
Engineering	;	University	of	Califonia,	Irvine,	USA

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 กรรมการ	บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถงึในนามบรษัิทท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุ้น)

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
(บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี	2559)
ด�ารงต�าแหน่ง :	 3	มิถุนายน	2558	-	ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด :	 10	พฤศจิกายน	2501	
ต�าแหน่ง :	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  (ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี	3	มถินุายน	2558	- 

ปัจจุบัน)

ประวัติการท�างานท่ีส�าคัญ :
	 1.	รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
	 2.	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(อยุธยา)	ภาค	3
ประวัติการศึกษา :
	 1.	การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต	 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 2.	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาไฟฟ้า	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
	 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 
ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
	 *	ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
	 *	ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ*	 กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย
	 1.	สอบถามข้อมูลจากกรรมการ
	 2.	ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของ 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ท่ีมวีงเงินเกิน	100	ล้านบาท
	 3.	ตรวจสอบจากรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์	

ซึ่งกรรมการจะต้องรายงานความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์เมื่อ	 (1)	 รับต�าแหน่ง	 (2)	 เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และ	(3)	ทุกสิ้นปี

ส�าหรับกรณีที่กรรมการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ	10	ของจ�านวนหุ้นที่บริษัท
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน�า
รายงานกระทรวงมหาดไทย
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นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว 

ตําแหน่ง	 ผู้ว่าการ
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต/การจัดการภาครัฐและเอกชน

-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
3	มิ.ย.	2558	 ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18	ก.พ.	2558	 รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
19	มี.ค.	2557	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(อยุธยา)	ภาค	3
1	ต.ค.	2556	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหาร	ทรัพยากรมนุษย์

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายดุษฎี ล่ิมทอง
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
อายุ 	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต/ 
ภาษาและวรรณคดีไทย

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
1	ม.ค.	2558	 -	รกัษาการแทนผู้อ�านวยการ

ฝ่ายงานผู้ว่าการ	

นายสมลักษณ์ ก่ิงมาลา
ต�าแหน่ง 	 รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
อายุ 	 57	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	

(อยุธยา)	ภาค	3
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	
การไฟฟ้าเขต	2	
(อุบลราชธานี)	ภาค	2

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
อายุ 	 55	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/ 
การจัดการส�าหรับนักบริหาร

-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ	

รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีอีเอ	
เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด

1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	
(ชลบุรี)	ภาค	3

15	มิ.ย.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	
(ลพบุรี)	ภาค	1

รายงานประจ�าปี 2560
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นายสมพงษ์ ปรีเปรม
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
อายุ		 56	ปี	

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/ 
วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ

นายพูลสิริ ธรรมสโรช
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศ 

และสื่อสาร

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา
ต�าแหน่ง		 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	1
อายุ 	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	1
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

บริการ	การไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1

นายกิตติ จริยมานะ
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	2
อายุ 	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/
การจัดการส�าหรับนักบริหาร

-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	2
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(นครราชสีมา)	ภาค	2
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ
ต�าแหน่ง 	 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	3
อายุ 	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	3
1	ต.ค.	2556	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(นครราชสีมา)	ภาค	2
19	ธ.ค.	2555	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(ยะลา)	ภาค	4

นายมนูญ จันทรักษา
ต�าแหน่ง 	 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า	ภาค	4
อายุ 	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ/วศิวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	รองผูว่้าการการไฟฟ้า	ภาค	4
1	ก.ย.	2558	 -	รักษาการแทนรองผู้ว่าการกิจการสังคม 

และสิ่งแวดล้อม	
18	มี.ค.	2558	 -	รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ

นายพิเชฐ ศรีสวัสด์ิ
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการวิศวกรรม
อายุ	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	รองผู้ว่าการวิศวกรรม
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายสุวัฒน์ เช่ียวชาญชัย
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
18	ก.พ.	2558	 -	รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
1	ต.ค.	2557	 -	รักษาการแทนรองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม
1	ต.ค.	2556	 -	รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
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นายปิยพจน์ รุธิรโก
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
อายุ	 57	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
15	มิ.ย.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(ชลบุรี)	ภาค	3
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(ลพบุรี)	ภาค	1

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
อายุ	 56	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/
วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 

การไฟฟ้าเขต	3	(นครปฐม)	ภาค	3

นายอำานวยชัย สุวรรณสุนทร
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการอ�านวยการ
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/(รัฐศาสตร์)
-	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พาณิชยศาสตรบัณฑิต/ 
การตลาดทั่วไป

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
18	ก.พ.	2558	 -	รองผู้ว่าการอ�านวยการ
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนรองผู้ว่าการอ�านวยการ
1	ต.ค.	2556	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ

นางชินเสณี อุ่นจิตติ
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	บริหารธุรกิจบัณฑิต/ 
การเงินและการธนาคาร

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน	
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายสุรศักดิ์ ไตรทาน
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
15	มิ.ย.	2558	 -	รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(ชลบุรี)	ภาค	3
19	มี.ค.	2557	 -	ผู้เชี่ยวชาญระดับ	13	ประจ�าส�านักงาน 

รองผู้ว่าการจ�าหน่ายและบริการ	(ภาค	3)

นายสมภพ เต็งทับทิม
ต�าแหน่ง	 รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
23	ม.ค.	2556	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ	(ภาค	1)

นายประจักษุ์ อุดหนุน
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

-	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจนิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายงานระบบไฟฟ้า
1	ม.ค.	2557	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ศิลปศาสตรบัณฑิต/รัฐศาสตร์
-	วิทยาลัยครูพระนคร	ครุศาสตรบัณฑิต/อุตสาหกรรมศิลป์

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
1	ต.ค.	2556	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

รายงานประจ�าปี 2560
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นายวรังสฤษดิ์ นามราษฎร์
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
อายุ	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	วิทยาเขตธนบุรี	
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
23	ม.ค.	2556	 -	ผู้เชี่ยวชาญระดับ	13	ประจ�าส�านักงาน 

รองผู้ว่าการจ�าหน่ายและบริการ	(ภาค	3)

นายอนุโลม อุตมะพันธุ์
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
อายุ	 56	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
1	ส.ค.	2554	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบสถาน ี

และสายส่ง

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บริหารธุรกิจบัณฑิต/การจัดการทั่วไป

-	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต/ 
ระบบสารสนเทศ

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
23	ม.ค.	2556	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ
1	พ.ย.	2553	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ

นายบุญลือ อึ๊งบำารุงพันธุ์
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
15	มิ.ย.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการ	2
1	มิ.ย.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

โครงการ	2

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายปราโมทย์ สุดทรัพย์
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
อายุ	 54	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/ไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
1	พ.ย.	2556	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า

นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ
อายุ	 56	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ศิลปศาสตรบัณฑิต/สังคมศึกษา

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�านวยการ
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหา
1	ม.ค.	2557	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหา

นายสุชาติ โชติกธีรกุล
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
อายุ	 56	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
บริหารธุรกิจบัณฑิต/การเงินและการธนาคาร

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
1	ม.ค.	2557	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

ร.ท.สุพจน์ ใช้บางยาง
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	วิทยาลัยเทคนิคสยาม 
บริหารธุรกิจบัณฑิต/การบริหารงานบุคคล

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
1	ก.ย.	2555	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร
ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ	 57	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศิลปศาสตรบัณฑิต/ภาษาศาสตร์

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
16	ต.ค.	2556	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
23	ม.ค.	2556	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(เชียงใหม่)	ภาค	1
อายุ	 58	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(เชียงใหม่)	ภาค	1
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

และบริการ	การไฟฟ้าเขต	3	(ลพบุรี)	ภาค	1

นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1
อายุ	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 

การไฟฟ้าเขต	1	(เชียงใหม่)	ภาค	1

ว่าที่ ร.ต.จตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน

ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(ลพบุรี)	ภาค	1
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยนเรศวร	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(ลพบุรี)	ภาค	1
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 

การไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	ภาค	1
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

และบ�ารุงรักษา	การไฟฟ้าเขต	2	(พิษณุโลก)	
ภาค	1

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายเจด็จ วิศรี
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(อุดรธานี)	ภาค	2
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(อุดรธานี)	ภาค	2
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	1	(อุดรธานี)	ภาค	2
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

และบริการ	การไฟฟ้าเขต	1	(อุดรธานี)	ภาค	2

นายสันติ สุขกวี
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(อุบลราชธานี)	ภาค	2
อายุ	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/การจัดการทั่วไป

-	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(อุบลราชธานี)	ภาค	2
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 

การไฟฟ้าเขต	2	(อุบลราชธานี)	ภาค	2
1	ม.ค.	2558	 -	รกัษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายปฏบิติัการ 

และบ�ารงุรกัษา	การไฟฟ้าเขต	2	(อบุลราชธานี)	ภาค	2

นายสุวัฒน์ แสงประทีป
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(นครราชสีมา)	ภาค	2
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(นครราชสีมา)	ภาค	2
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	3	(นครปฐม)	ภาค	3
1	ม.ค.	2558	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	3	(นครปฐม)	ภาค	3

นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(อยุธยา)	ภาค	3
อายุ	 57	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
-	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า
-	วิทยาลัยครูนครราชสีมา	ศิลปศาสตรบัณฑิต/การจัดการทั่วไป

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(อยุธยา)	ภาค	3
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(เพชรบุรี)	ภาค	4
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	1	(อยุธยา)	ภาค	3
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นายชาติชาย ภุมรินทร์
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(ชลบุรี)	ภาค	3
อายุ	 53	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต/รัฐประศาสนศาสตร์
-	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(ชลบุรี)	ภาค	3
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้เชี่ยวชาญระดับ	13	ประจ�าผู้ว่าการ
15	มิ.ย.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ	รองผู้ว่าการ 

การไฟฟ้า	ภาค	3

นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ
ต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(นครปฐม)	ภาค	3
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
18	ก.พ.	2558	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(นครปฐม)	ภาค	3
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

และบรกิาร	การไฟฟ้าเขต	3	(นครปฐม)	ภาค	3	
และรักษาการแทนผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	
(นครปฐม)	ภาค	3

23	ม.ค.	2556	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ	การไฟฟ้าเขต	3	
(นครปฐม)	ภาค	3

นายสุชาติ เครือแก้ว
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(เพชรบุรี)	ภาค	4
อายุ	 56	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	1	(เพชรบุรี)	ภาค	4
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	1	(เพชรบุรี)	ภาค	4
1	ม.ค.	2558	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ	 

การไฟฟ้าเขต	1	(เพชรบุรี)	ภาค	4

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ
ต�าแหน่ง	 ผูอ้�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(นครศรธีรรมราช)	ภาค	4
อายุ	 53	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2558	 -	ผูอ้�านวยการไฟฟ้าเขต	2	(นครศรีธรรมราช)	ภาค	4
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 

การไฟฟ้าเขต	2	(นครศรีธรรมราช)	ภาค	4
1	ม.ค.	2558	 -	รักษาการแทนผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

และบ�ารุงรักษา	การไฟฟ้าเขต	2	
(นครศรีธรรมราช)	ภาค	4

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ว่าที่ พ.ต.ไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(ยะลา)	ภาค	4
อายุ	 60	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/การตลาด
-	สถาบันราชภัฏสงขลา	บริหารธุรกิจบัณฑิต/การจัดการทั่วไป

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	3	(ยะลา)	ภาค	4
22	ม.ค.	2557	 -	ผูจั้ดการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ�าเภอหาดใหญ่	ชัน้	1
6	ธ.ค.	2556	 -	รักษาการแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ�าเภอหาดใหญ่	ชั้น	1

นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
อายุ	 59	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
รัฐศาสตรบัณฑิต/การเมืองและการปกครอง

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
1	ต.ค.	2559	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ	
1	เม.ย.	2558	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ

นางชุติมา เผ่าชัย
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
อายุ	 56	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	บัญชีบัณฑิต

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
18	มี.ค.	2558	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและสนับสนุน 

การตรวจสอบ	ส�านักตรวจสอบภายใน
1	ม.ค.	2557	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและสนับสนุน 

การตรวจสอบ

นางพิบูลรัชต์ วงศ์ลมาย
ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการส�านักกฏหมาย
อายุ	 55	ปี

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา
-	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง
1	ต.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
1	พ.ค.	2560	 -	ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและสอบสวน	 

ส�านักกฎหมาย
1	ม.ค.	2558	 -	รองผู้อ�านวยการฝ่ายนิติการ	ส�านักกฎหมาย
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โครงสร้างเงินทุน

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	100	ดังนี้

หนี้เงินกู้

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ทุนประเดิม 87 87 87

ทุนรับจากงบประมาณ 4,803 4,803 4,803

หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภทเงินกู้
ระยะเวลา

การจ่ายชำาระ
สกุลเงิน

ลักษณะ
การคำ้าประกัน
ของรัฐบาล

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

เงินกู้ยืมภายในประเทศ

	 กระทรวงการคลัง 2531	–	2574 แคนาดาดอลลาร์ ไม่ค�้าประกัน 211 234 247

2556	–	2559 บาท ไม่ค�้าประกัน - - 2,625

	 พันธบัตร 2548	–	2583 บาท ไม่ค�้าประกัน 75,460 77,250 80,662

รวมเงินกู้ยืมในประเทศ 75,671 77,484 83,534

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

	 สถาบันการเงิน 2543	–	2563 ยูโร ค�้าประกัน 221 285 372

2545	–	2562 ยูโร ค�้าประกัน 27 45 65

2550	–	2566 ยูโร ค�้าประกัน 231 261 311

รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ 	480 591 748

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 76,151 78,075 84,282
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เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

เงินงบประมาณที่ ได้รับ
	 ปี	 2558	 -	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�าปี	 ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณท�าการ	 
และงบประมาณลงทุน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

งบประมาณท�าการ 485,044 495,587 459,075

งบประมาณลงทุน 90,554 61,826 41,973

รวม 575,598 557,413 501,048

การจ่ายเงินนำาส่งรัฐ
	 ปี	 2558	 -	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายเงินน�าส่งรัฐให้กระทรวงการคลัง	 โดยจัดสรรจากก�าไรสุทธิตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังก�าหนด	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ 13,857 13,039 13,636
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การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าแผนงานและโครงการต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ไฟฟ้าในอนาคต	 และก�าหนดกรอบแผนการลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคให้มคีวามเพียงพอ	ทัว่ถึง	มัน่คง	ตามมาตรฐานคณุภาพบรกิาร	มุง่เตรยีมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว	มคีวามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ	 หรือ	 PEA	 Smart	 Grid	 ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเข้ามาตรวจวัดและ
ควบคมุระบบโครงข่ายไฟฟ้าและท�าให้เป็นระบบอตัโนมติัมากยิง่ขึน้	โดยจะพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพลังงานทดแทน	 และเทคโนโลยีการบริหารจัดการการใช้
พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 โดยวางแผนโครงการต่าง	 ๆ	 ตามกรอบ 
แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่คณะท�างานจัดท�าค่าพยากรณ ์
ความต้องการไฟฟ้าจัดท�าขึ้น	ซึ่งปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่	18	กันยายน	2560	
ให้ใช้ผลพยากรณ์กรณฐีานทีใ่ช้ในการจดัท�างบประมาณแผนการลงทนุ	และเนือ่งจากวกิฤตพิลงังาน
และสิ่งแวดล้อมจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ขณะที่การพัฒนาประเทศส่งผลให้ความต้องการ
พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 นอกจากการให้บริการด้านพลังงาน 
ไฟฟ้าทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพแล้ว	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคยงัมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความมั่นคง	 มีมาตรฐานเป็นเลิศ	 มุ่งสู่ความทันสมัย	 ให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว	และเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนร่วมกับชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 จากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า	ตามพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชดุ	18	กันยายน	2560	
กรณฐีาน	ในช่วงสิน้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่12	(ปี	2564)	จะมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าประมาณ	133,570	ล้านหน่วย	ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุประมาณ	23,786	เมกะวตัต์	และ
จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ	20.78	ล้านราย	โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ	3.44,	2.29	
และ	2.16	ตามล�าดับ

แผนงานและโครงการต่าง ๆ
 แผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า
	 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคได้ค�านึงถึงนโยบายพลังงานของรัฐบาล	ดังนี้
	 1.		ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ	 ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์	 เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนาศูนย์กลาง
ธุรกิจพลังงานของภูมิภาค	โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์
	 2.		สร้างความมัน่คงทางพลังงาน	โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจาก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	รวมทัง้ให้มกีารกระจายแหล่งประเภทพลงังานให้มคีวามหลากหลาย	
เหมาะสม	ยั่งยืน
	 3.		ส่งเสริมการผลิต	 การใช้	 ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 
ทางเลือก	โดยตัง้เป้าหมายให้สามารถทดแทนเช้ือเพลงิฟอสซลิได้อย่างน้อยร้อยละ	25	ภายใน	10	ปี	
ทั้งนี้	ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
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	 4.		ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยลดระดับการใช้พลังงาน
ต่อผลผลิตลงร้อยละ	25	ภายใน	10	ปี	และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร	ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และ
อาคารสถานที	่ท่ีมีประสิทธภิาพสูง	ส่งเสรมิการพัฒนาพลงังานทีส่ะอาดเพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจกและ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	 สร้างจิตส�านึกของผู ้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต	การขนส่ง	และภาคครัวเรือน

 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
	 1.	 เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้น�า
ในธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้า
	 2.	 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
	 3.	 มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 และการขยายธุรกิจ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 4.	 ส่งเสรมิการใช้งาน	และพัฒนาขดีความสามารถของระบบสารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ

 การวางแผนการลงทุน
	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 และค�านึงถึงการรองรับ 
ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
จึงได้ก�าหนดแผนการลงทุนในแผนต่อเนื่อง	 ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
โดยโครงการลงทุนที่ส�าคัญประกอบด้วย	 การลงทุนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการจ�านวน	 16	 โครงการ	 
2	แผนงาน	และที่จะด�าเนินการในอนาคต	 (คาดว่าจะลงทุนใน	 3	ปีข้างหน้า)	 จ�านวน	6	 โครงการ	 
3	แผนงาน	ดังนี้

 โครงการลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

โครงการ

วงเงินลงทุน

สถานะดำาเนินงานเงินกู้ 
ในประเทศ

เงินรายได้ 
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า	ระยะที่	9	(ส่วนที่	1)

5,295 1,765 7,060 ผลความคืบหน้าโครงการ	43.92%

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า	ระยะที่	9	(ส่วนที่	2)

3,405 1,135 4,540 ผลความคืบหน้าโครงการ	28.41%

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า	ระยะที่	9	(ส่วนที่	3)

11,314 3,771 15,085 ผลความคืบหน้าโครงการ	36.79%

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า	ระยะที่	9	(ส่วนที่	4)

3,360 1,125 4,485 ผลความคืบหน้าโครงการ	46.90%

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 
เสริมระบบจ�าหน่าย	ระยะที่	7

12,950 4,320 17,270 ผลความคืบหน้าโครงการ	96.87%

หน่วย	:	ล้านบาท
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โครงการ

วงเงินลงทุน

สถานะดำาเนินงานเงินกู้ 
ในประเทศ

เงินรายได้ 
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า	ระยะที่	3

11,365 3,790 15,155 ผลความคืบหน้าโครงการ	65.00%

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า
ไปยังเกาะพะงัน	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

820 274 1,094 แล้วเสร็จ	จ่ายไฟแล้วเมื่อ	18	พ.ค.	2560

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

2,761 926 3,687
ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น	130,054	ครัวเรือน	
คิดเป็น	98.80%	

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 
ให้ครัวเรือนห่างไกล

910 305 1,215
ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น	9,186	ครัวเรือน	
คิดเป็น	79.19%

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

3,395 1,135 4,530 ผลความคืบหน้าโครงการ	12.27%

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ	(Smart	Grid)	ในพื้นที่
เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี

800 269 1,069
อยู่ระหว่างประกวดราคาจ้างเหมา	
ผลความคืบหน้าโครงการ	2.50%

โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จ�าหน่าย	ระยะที่	1

47,009 15,670 62,679 ผลความคืบหน้าโครงการ	2.40%

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ	ระยะแรก	(จังหวัด
ตาก	จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดตราด	
จังหวัดมุกดาหาร	จังหวัดสงขลา	
และจังหวัดหนองคาย)

2,355 785 3,140 ผลความคืบหน้าโครงการ	9.80%

โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่
ท�ากินทางการเกษตร	ระยะที่	2

1,520 510 2,030 ผลความคืบหน้าโครงการ	20.68%

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในเมืองใหญ่	ระยะที่	1

8,750 2,920 11,670 ผลความคืบหน้าโครงการ	1.07%

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายขนาดเล็กมาก	(Micro	
Grid)	ที่อ�าเภอแม่สะเรียง	 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

185 80 265
อยู่ระหว่างขออนุมัติเอกสารขอบเขตงาน	
(TOR)

แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า	ระยะที่	3

1,560 530 2,090

รผก.(ว)	เห็นชอบร่างขอบเขตงาน	(TOR)	
และราคากลาง	ส�าหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า	
พร้อมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แล้ว	และ
มีการน�าเสนอร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วรายงานประจ�าปี 2560
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โครงการ

วงเงินลงทุน

สถานะดำาเนินงานเงินกู้ 
ในประเทศ

เงินรายได้ 
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง	

529 176 705

ระยะที่	1	จ�านวน	12	แห่ง	ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ
ระยะที่	2	จ�านวน	23	แห่ง	แล้วเสร็จ	5	แห่ง	
อยู่ระหว่างด�าเนินการ	18	แห่ง
ระยะที่	3	จ�านวน	150	แห่ง	อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

รวมโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

118,283 39,486 157,769

 โครงการท่ีคาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า
ขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ที่ประตูระบายน�้าของ
กรมชลประทาน	(10	แห่ง	ได้แก่	
จังหวัดล�าปาง	จังหวัดเชียงใหม่	
จังหวัดระยอง	(2	แห่ง)	จังหวัด
สกลนคร	จังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัด
สงขลา	และจังหวัดตราด	(3	แห่ง)

- 808 808

พื้นที่จ�านวน	5	แห่ง	(จังหวัดล�าปาง	จังหวัด
ระยอง	จังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัดเชียงใหม่	
และจังหวัดสกลนคร)	อยู่ระหว่างด�าเนินการ
จัดหาที่ปรึกษาเพื่อท�าการศึกษาออกแบบ	 
และควบคุมงานส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง
พิจารณาด�าเนินการเพื่อขอรับทุนจากกองทุน
วิจัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่
เกาะกูด	เกาะหมาก	จังหวัดตราด

241 81 322
อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นประกอบการขออนุมัติ	ครม.

แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
ในพื้นที่ภาคใต้จาก	33	เควี	 
เป็น	22	เควี	ระยะที่	1

799 266 1,065

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการเรียบร้อย
แล้ว	อยู่ระหว่างพิจารณาปรับเปลี่ยนจาก
โครงการเป็นแผนงานระยะยาว	ด�าเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นแห่งแรก

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า	
115	เควี	เพื่อทดแทนและเพิ่ม
ความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
เกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1,597 533 2,130

อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นคณะกรรมการ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	จงัหวัด
สรุาษฎร์ธาน	ีเสนอส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	
เพื่อพิจารณาน�าเสนอ	คณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(กก.วล.)	พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ	

โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยทุ่งกันหันลมในพื้นที่ภาคใต้

900 300 1,200
อยูร่ะหว่างปรบัปรงุรายงานศกึษาความเหมาะสม
ฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจรับรายงาน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชน 225 75 300 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ
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โครงการ

วงเงินลงทุน

สถานะดำาเนินงานเงินกู้ 
ในประเทศ

เงินรายได้ 
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ	ระยะที่	2	
(จังหวัดเชียงราย	จังหวัดนราธิวาส	
จังหวัดนครพนม	และ	
จังหวัดกาญจนบุรี)

3,000 1,000 4,000 อยู่ระหว่างด�าเนินการโครงการ

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่
เกาะต่าง	ๆ	

4,973 1,657 6,630 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จ�าหน่ายระยะที่	2

58,215 19,405 77,620
อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปปริมาณงานจาก
การไฟฟ้าเขต

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ในเมืองใหญ่	ระยะที่	2

5,925 1,975 7,900 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

โครงการเพิ่มความสามารถ 
ในการจ่ายไฟด้วยสายเคเบิลใต้น�้า 
ให้เกาะต่าง	ๆ	ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว

1,623 542 2,165 อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนระยะยาวก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 3,749 1,251 5,000
อยู่ระหว่างน�าเสนอคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า

1,005 335 1,340
อยู่ระหว่างประเมินระบบปัจจุบันและศึกษา
แนวโน้มของเทคโนโลยีระบบใหม่

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	ระยะที่	2

4,923 1,642 6,565
อยู่ระหว่างน�าเสนอขออนุมัติโครงการจาก	
ครม.

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ	ระยะที่	1

4,970 1,660 6,630 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ	(AMI)	ส�าหรับผู้ใช้ไฟ
รายใหญ่

1,606 536 2,142
อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอขออนุมัติโครงการจาก	
ครม.

แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก	ระยะที่	1

825 275 1,100 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า

716 240 956 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ

รวมโครงการที่คาดว่าจะลงทุน
ใน	3	ปีข้างหน้า

95,292 32,581 127,873

รวมทั้งสิ้น 213,575 72,067 285,642
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 เงินลงทุน
	 แหล่งเงินลงทุนประกอบด้วย	สถาบันเงินกู้จากในประเทศหรือการระดมทุน	และเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
โดยมีสัดส่วนเงินลงทุน	ดังนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 เมือ่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคด�าเนนิการตามแผนพฒันาระบบไฟฟ้าตามแผนต่อเน่ือง	และแผนในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	และคาดการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์	ดังนี้
 1. ด้านขยายบริการไฟฟ้า
	 สามารถขยายบริการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ	
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	 และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	 หรือ	 PEA	 Smart	 Grid	 ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	 รวมถึง 
เชื่อมโยงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าขยายเขตบริการไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้อย่างทั่วถึง	
 2. ด้านการปรับปรุงคุณภาพความมั่นคงในการจ่ายไฟ
	 สามารถให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทันสมัยตามมาตรฐานสากล	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารองรบัการเช่ือมต่อสือ่สารข้อมลูของอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ผ่านเครือข่ายได้ง่ายขึน้	ท�าให้สามารถวางแผน
การบริหารจัดการ	 ลดปัญหาในการปฏิบัติการและการบ�ารุงรักษาของระบบไฟฟ้า	 น�าไปสู่ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า 
ให้สม�่าเสมอ	 ลดปัญหาไฟฟ้าตก	 ไฟฟ้าดับและหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า	 รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อแหล่งพลังงานทดแทน	 
และการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	เกิดความเชื่อถือได้สูง	ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น
 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

3.1	 เกิดการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2	 เพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ
3.3	 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาด	ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.4	 ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	ลดค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศในการน�าเข้าพลังงาน
3.5	 ระบบไฟฟ้าที่มั่นคงโดยลดจ�านวนครั้งที่ไฟดับและระยะเวลาที่ไฟดับสั้นลง
3.6	 ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถเลือกที่จะบริหารจัดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน	ส�านักงานหรืออาคารต่าง	ๆ	ได้อย่าง

คุ้มค่าตามรูปแบบที่ต้องการ	สามารถประหยัดเงินที่ต้องช�าระค่าไฟ
3.7	 สนบัสนนุการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ	และยกระดับคุณภาพชวีติโดยการกระจาย	การบริการโครงสร้าง

พื้นฐานไปยังประชาชนในส่วนภูมิภาคและชนบทอย่างทั่วถึง
3.8	 สนับสนุนการพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาค	 ให้เป็นเมืองน่าอยู่	 โดยการจัดการด้านระบบไฟฟ้าท�าให้เกิด

ทัศนียภาพที่ดีขึ้น
3.9	 สนับสนุนการสร้างงานในชนบท	 จากการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน	 อุตสาหกรรมชนบท	 และ

อุตสาหกรรมชุมชน	 ช่วยให้ประชาชนมีงานท�าในท้องถิ่นมากขึ้น	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 และลดการอพยพเข้ามา 
ในเมือง

3.10	การพัฒนาพลังงานโดยค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ช่วยให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพที่ดี

แหล่งเงินทุน วงเงิน (ล้านบาท) อัตราส่วน (ร้อยละ)

1.	เงินกู้ในประเทศ/ระดมทุน 213,575 75

2.	เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 72,067 25

รวม 285,642 100
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รายงานข้อมูลส�าคัญ 

รายการ ปี 2560 ปี 2559
เพิ่ม (ลด) ปี 2560-2559

จำานวน ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า	(ล้านบาท) 448,270 441,458 6,812 1.54

รายได้อื่นจากการด�าเนินงาน	(ล้านบาท) 13,348 13,136 212 1.61

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	(ล้านบาท) 432,889 427,584 5,305 1.24

ก�าไรจากการด�าเนินงาน	(ล้านบาท) 28,729 27,010 1,719 6.36

เงินลงทุนในสินทรัพย์	(ล้านบาท) 29,517 37,457 (7,940) (21.20)

เงินกู้	(ล้านบาท) 76,151 78,075 (1,924) (2.46)

สินทรัพย์สุทธิ	(ล้านบาท) 398,305 378,149 20,156 5.33

จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า	(ราย) 19,360,779	 18,894,637	 466,142	 2.47	

หน่วยจ�าหน่าย	(ล้านหน่วย) 132,401	 129,674 2,727	 2.10	

หน่วยจ�าหน่ายโดยเฉลี่ย	(หน่วย/ราย) 6,839	 6,863	 (24)	 (0.36)	

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย	(บาท/หน่วย) 3.47	 3.48	 (0.01)	 (0.29)	

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด	(เมกะวัตต์) 19,721 20,854 (1,133) (5.43)

พลังงานไฟฟ้า	(ล้านหน่วย)
		 -	รับซื้อ	(ล้านหน่วย)	
		 -	ผลิตเอง	(ล้านหน่วย)

139,548
139,443

105

137,078
136,974

104

2,470
2,469

1

1.80	
1.80
0.96

ระบบสายส่ง	(วงจร-กิโลเมตร) 12,258 11,776 482 4.09

ระบบจ�าหน่ายแรงสูง	(วงจร-กิโลเมตร) 308,958 304,432 4,526 1.49

ระบบจ�าหน่ายแรงต�่า	(วงจร-กิโลเมตร) 462,786 453,836 8,950 1.97

จ�านวนส�านักงาน	(แห่ง) 946 946 0 0.00

จ�านวนพนักงาน	(ราย) 29,835 30,114 (279) (0.93)

จ�านวนหมู่บ้านทั่วประเทศ 74,304 74,304 0 0.00

จ�านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 74,297 74,297 0 0.00

ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 99.99 99.99 0 0.00

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

90



 
หน่วย	:	ราย

ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้า ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

บ้านอยู่อาศัย	(<150	kWh) 9,977,244 9,994,895 10,028,627 10,051,293 10,003,237

บ้านอยู่อาศัย	(>150	kWh) 7,124,254 6,744,937 6,310,899 5,868,536 5,465,774

กิจการขนาดเล็ก 1,610,024 1,539,248 1,463,744 1,408,156 1,353,585

กิจการขนาดกลาง 74,267 72,459 68,761 65,360 62,283

กิจการขนาดใหญ่ 6,625 6,396 6,112 5,836 5,533

กิจการเฉพาะอย่าง 12,530 12,598 11,622 10,714 9,969

ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 1,305 1,261 1,237 1,385 1,416

สูบน�้าเพื่อการเกษตร 5,046 4,935 4,415 4,641 4,809

ไฟชั่วคราว 312,699 292,382 275,882 262,631 250,843

ไฟส�ารอง 64 55 51 48 41

ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 3 3 3 3 3

ไฟฟรี 236,718 225,468 220,090 211,891 204,826

รวม 19,360,779 18,894,637 18,391,443 17,890,494 17,362,319

การเพิ่ม	(%) 2.47 2.74 2.80 3.04 3.36

ดัชนี	(2556	=	100%) 111.51 108.83 105.93 103.04 100.00
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หน่วยจำาหน่าย

หน่วยจ�าหน่ายจ�าแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า หน่วย	:	ล้านหน่วย

ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้า ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

บ้านอยู่อาศัย	(<150	kWh) 8,141 8,198 8,270 8,291 8,159

บ้านอยู่อาศัย	(>150	kWh) 23,192 22,736 20,649 19,012 18,078

กิจการขนาดเล็ก 13,035 12,696 12,032 11,373 10,987

กิจการขนาดกลาง 21,157 20,902 19,988 19,214 18,580

กิจการขนาดใหญ่ 56,729 55,047 52,556 51,617 50,167

กิจการเฉพาะอย่าง 4,183 4,172 3,876 3,636 3,585

ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 66 76 70 56 54

สูบน�้าเพื่อการเกษตร 298 267 387 414 354

ไฟชั่วคราว 977 985 989 982 950

ไฟส�ารอง 80 138 172 141 52

ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 1,925 2,001 1,945 1,761 1,641

ไฟฟรี 2,618 2,456 2,278 2,135 2,002

รวม 132,401 129,674 123,212 118,632 114,609

การเพิ่ม	(%) 2.10 5.24 3.86 3.51 2.58

ดัชนี	(2556	=	100%) 115.52 113.14 107.51 103.51 100.00

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
ผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้า หน่วย	:	ล้านหน่วย

แหล่งท่ีมา ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิต 105 104	 91	 104	 100	

ซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 130,252 129,328	 124,376	 120,194	 116,795	

ซื้อจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 112 85	 70	 101	 99	

ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 8,981 7,472	 5,796	 5,077	 3,801	

ซื้อจากSolar	Rooftop 98 89	 57	 9	 -	

รวม 139,548 137,078 130,390 125,484 120,796 
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พลังงานไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปีงบประมาณ
แสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวม

ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %

2556 27,595 24.51 85,012 75.49 112,607 100.00

2557 28,755 24.68 87,742 75.32 116,497 100.00

2558 30,365 25.11 90,569 74.89 120,934 100.00

2559 32,262 25.36 94,956 74.64 127,218 100.00

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

พนักงาน
จ�านวนพนักงานแยกตามคุณวุฒิ หน่วย	:	ราย

คุณวุฒิ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ปริญญา 8,949 8,897 8,167 8,020 8,016

อนุปริญญา-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 15,409 15,193 14,296 13,177 12,608

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	-	มัธยมศึกษาปีที่	6 4,484 4,856 5,237 5,372 5,501

อื่น	ๆ 993 1,168 1,393 1,540 1,667

รวม 29,835 30,114 29,093 28,109 27,792

การเพิ่ม	(ลด)	(%) 3.50 3.50 3.50 1.14 (0.96)

ดัชนี	(2556	=	100%) 108.35 108.35 104.68 101.14 100.03

พลังงานไฟฟ้าแบบตามประเภท	(ไม่รวมไฟฟรี) หน่วย	:	ล้านหน่วย

ประเภท ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

แสงสว่าง 32,674 32,262 30,365	 28,755 27,595	

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 97,109 94,956 90,569	 87,742 85,012

รวม 129,783 127,218 120,934 116,497 112,607 

การเพิ่ม	(%) 2.02 5.20	 3.81	 3.45	 2.47	

ดัชนี	(2556	=	100%) 115.25 112.98 107.39 103.45 100.00	
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	 ในการบริหารจัดการองค์กร	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ค�านึงถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยมี 
การบูรณาการต้ังแต่การวางแผนยุทธศาสตร์และระบบ 
งานส�าคัญ	 ได้แก่	 การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	
และการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีการบริหารความเสี่ยง 
ตามหลักการ	COSO	-	ERM	และตามแนวทางปฏบัิตเิกีย่วกบั
การบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในปี	2555	ตามทีส่�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวงการคลัง
ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
สามารถด�าเนนิงานตามพนัธกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายตามพระราช
บัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มรีะบบการบริหารความเสีย่งทีเ่ช่ือมโยงกับยทุธศาสตร์องค์กร
และแผนงานทุกระดับ
 1.1  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ได้จัดสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วท้ังองค์กร	 โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งผู ้บริหารและ
พนักงานทุกระดับจะมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตาม
วิธีปฏิบัติท่ีได้มีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 เป็นมาตรฐาน 
และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	 ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนดไว้
 1.2  การกำาหนดวัตถุประสงค์
	 	 	 การก�าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรได้มีการ
ก�าหนดตามหลักการ	 SMART	 (Specific,	 Measurable,	
Achievable,	Relevant,	Time	bound)	โดยสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	
 1.3  การระบุปัจจัยเสี่ยง 
	 	 	 แนวทางการระบุปัจจัยเส่ียง	 จะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 ซึ่งมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร	ดังนี้	

1.3.1	 วสิยัทัศน์	ภารกิจ	กลยทุธ์	วตัถปุระสงค์	ตวัชีวั้ด
องค์กร

1.3.2		 ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

1.3.3		 เหตุการณ์ร้าย	ภัยพบิติัต่าง	ๆ 	ทีอ่าจจะเกิดขึน้
1.3.4		 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	

เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
1.3.5		 นโยบายของคณะกรรมการ	 และผู้บริหาร 

ขององค์กร
1.3.6		 ความเสี่ยงที่หลงเหลือ	(Residual	Risk)	และ

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	

 1.4  การประเมินความเสี่ยง 
	 	 การประเมินระดับความเสี่ ย งมีขั้ นตอน 
การประเมิน	ดังนี้

1.4.1	 น�าปัจจยัเสีย่งทีร่ะบไุด้ตามข้อ	1.3	มาประเมนิ
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน	 โดยจะต้องมี
การพจิารณาบริหารจัดการหากไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน	 และหากปัจจัยเสี่ยงใดที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน	 แต่
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 
ผู้บริหารให้ความส�าคัญ	 ก็จะน�าปัจจัยเสี่ยง 
ดงักล่าวมาพจิารณาบริหารจดัการด้วยเช่นกนั

1.4.2	 การนิยามระดับความรุนแรงหรือผลกระทบ	
(Impact)	ให้ครอบคลมุความเสยีหายในทกุ	ๆ 	
ด้าน	เช่น	การเงิน	ระยะเวลา	การด�าเนินงาน	
การบาดเจ็บ	หรือการต้องหยุดท�างาน	ฯลฯ	

1.4.3	 การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	 
(Likelihood)	 พิจารณาจากสถิติที่ผ่านมา 
และความเป็นไปได้ในอนาคตว่าปัจจัยเสี่ยง
นั้น	ๆ	มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด	

1.4.4		 การจัดล�าดับความเสี่ยง	 พิจารณาจาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและ 
ผลกระทบของปัจจัยเส่ียงว่ามีความรุนแรง 
อยู่ใน	ระดับใด	ซึ่งจะค�านวณจากผลคูณของ
ระดบั	โอกาสทีจ่ะเกิดกบัระดบัของผลกระทบ	
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้	ดังนี้

การบริหารจัดการองค์กร
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	 โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก	 จะถูก 
น�ามาบริหารจัดการเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	
ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง	 จะถูก 
น�ามาบรหิารจดัการเป็นแผนบรหิารความเส่ียงระดบัสายงาน	
และส�าหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงต�่า	 แสดงว่า 
ความเสี่ยงนั้นมีระบบที่มีอยู่เดิมสามารถควบคุมความเสี่ยง 
ไว้ได้
 1.5  การตอบสนองความเสี่ยง 
	 	 การตอบสนองความเสีย่งจะต้องมคีวามสอดคล้อง 
กับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและช่วงเบี่ยงเบนของ 
ระดบัความเสีย่งทีอ่งค์กรยอมรบัได้	ประกอบกบัต้องพจิารณา
ถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารความเส่ียงว่าคุ้มค่า 
หรือไม ่ 	 โดยแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ทีจ่ะน�ามาพจิารณามี	4	ทางเลือกได้แก่	การยอมรบัความเสีย่ง	 
การควบคุมความเสี่ยง	 การหาผู ้ร่วมรับความเสี่ยง	 และ 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
 1.6  กิจกรรมควบคุม 
	 	 เป็นการก�าหนดมาตรฐานนโยบายหรือวธิปีฏิบติั
เพื่อใช้ในการด�าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อ 
ความเส่ียงท่ีฝ่ายบริหารได้ก�าหนดไว้โดยจะมีการก�าหนด 
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ให้ชัดเจน

 1.7  สารสนเทศและการสื่อสาร 
	 	 สารสนเทศและการสื่อสารนับเป ็นป ัจจัย 
ส�าคัญที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลส�าเร็จ	 
การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคจึงได ้มีการด�าเนินการน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	รวมทัง้ได้มกีารสือ่สารให้พนกังาน
ในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
และเสริมสร้างความตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่อง
 1.8  การติดตามประเมินผล 
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ก�าหนดให้ผูรั้บผดิชอบ 
ในการบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในไตรมาสละ	 1	 คร้ัง	 โดยหากผลการบริหาร 
ความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดหรือมีปัจจัย 
ที่อาจส ่งผลกระทบให้การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคไม ่บรรลุ
วัตถุประสงค์	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในจะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น	 ซึ่งฝ ่ายบริหาร 
ความเส่ียงและความปลอดภัย	 และ	 Risk	Owner	 จะรับไป
ด�าเนินการและพจิารณาปรับกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
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การควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 (คตง.)	
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	
และหลกัเกณฑ์/แนวทางปฏบัิตเิก่ียวกับการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคมุภายในปี	2555	ของส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร	 มีวัตถุประสงค์ให้มั่นใจได้ว่า	 ระบบ 
การควบคุมภายในมีความเพียงพอ	 เหมาะสม	 โดยใน 
การประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร	 มีการสอบทาน
เอกสารประกอบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของ 
สายงาน	 เพ่ือความถูกต้อง	 ครบถ้วนและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้ง	3	ด้าน	คือ
	 •	 การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
(Operation	:	O)
	 •	 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ 
มใิช่ทางการเงนิ	(Financial	:	F)
	 •	 การปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับ	 
(Compliance	:	C)
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	จดัท�าหนงัสอืรบัรองการประเมิน 
ผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ประจ�าปี	 
(แบบ	 ปอ.1)	 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	ภายใน	90	วัน	หลังสิ้นปี	เป็นประจ�าทุกปี

รายงานระบบการควบคุมภายในของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560
	 การไฟฟ ้าส ่วนภูมิภาคมีนโยบายพัฒนาระบบ 
การควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด	 COSO	 -	 2013	 และ 
ได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ	 คตง.	 
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงาน 
จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
การใช้ทรัพยากร	 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	 การป้องกัน 
การผิดพลาด	 ความเสียหาย	 หรือการทุจริต	 ความเชื่อถือได้ 
ของรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน	และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคบั	โดยมผีลการประเมนิองค์ประกอบ
การควบคุมภายในทั้ง	5	ด้าน	สรุปได้	ดังนี้
 1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
	 การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคจัดให ้มีกระบวนการ 
การควบคุมภายใน	 มีคณะกรรรมการตรวจสอบ	 สอบทาน
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุม	 โดยการ
ติดตามและทบทวนรายงานการเงินและมิใช ่การเ งิน 
อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน	 การมอบอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเป ็นลายลักษณ์อักษร	 ยึดหลัก 
การก�ากบัดแูลทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล	เพือ่ให้การด�าเนนิงาน 
บรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	
ตรวจสอบได้	 และมีโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	 เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีค่านิยมและ
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วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการกระตุ้น	
ผลักดนั	ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนสามารถประพฤตปิฏิบตัติน
ตามค่านิยมองค์กรและน�ามาบูรณาการเข้ากับกระบวนการ
อื่น	ๆ
 2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง
	 การบริหารความเสี่ยง	 ด�าเนินงานตามแนวทาง	
COSO	 ERM	 เป ็นมาตรฐานเดียวกันทั่ วทั้ งองค ์กร	 
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	 ก�าหนดนโยบาย	
ก�าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 และระดับ
ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้	(Risk	Tolerance)	การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอกเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	 โดยม ี
การติดตามประเมินผลเป็นประจ�าทุกไตรมาส
 3.  ด้านกิจกรรมการควบคุม
	 ก�าหนดนโยบายและระเบียบ	 วิธีปฏิบัติงานครบ 
ทกุด้าน	มคู่ีมอืท่ีส�าคญัซึง่มกีารทบทวน/ปรบัปรงุให้เป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ	 การแบ่งแยกหน้าท่ี/อนุมัติ/ดูแลป้องกันทรัพย์สิน	
ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	มีส�านัก
ตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการเงินและมิใช่การเงิน	
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 และได้ก�าหนด 
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า	 จะเป็น
องค์กรช้ันน�าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค	 มุ ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า	 และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เช่ือถือได้	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจและสังคม 
อย่างย่ังยนื	การทีจ่ะให้บรรลุเป้าหมายนี	้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ได้จดัแผนพฒันาคนด้วยนวตักรรม	พัฒนางานด้วยเทคโนโลย	ี
มุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต	 รวมทั้งมีนโยบายการเป็นองค์กร
แห่งความโปร่งใส	 ซึ่งจะก่อให้เกิด	 Performance	 ที่ยั่งยืน 
ต่อองค์กร
 4.  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
	 มรีะบบสารสนเทศทัง้การเงนิและมใิช่การเงนิ	และ 
มีระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์อย่าง
สมบูรณ์เป็นปัจจบุนั	และสะดวกในการเข้าถงึ	มคีณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 บริหาร
จดัการระบบ	จดัท�าแผนแม่บทมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั	
มรีะบบสารสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิารเพ่ือสนบัสนนุข้อมลูส�าหรบั
การตัดสินใจ	 มีระบบสารสนเทศและส่ือสารทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติหลายช่องทางเพ่ือเข้าถึงผู้เก่ียวข้องอย่าง 

ทันกาล	 และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความมั่นคง
ปลอดภัย	 สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 แม้มีภัยคุกคาม 
หรือภาวะวิกฤต	 โดยมีการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศ	 พ.ศ.	 2558	 และแนวปฏิบัติ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ	 พ.ศ.	 2558	 ของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และมีการสื่อสาร/ชี้แจง	 สร้าง 
ความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานสารสนเทศ
 5.  ด้านการติดตามประเมินผล
	 มีการติดตามประเมินผลแบบระหว่างปฏิบัติงาน 
ทุกงานอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 มีการติดตามประเมินผล 
แบบเป็นรายคร้ังด้วยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	
(Control	 Self	 -	 Assessment	 :	 CSA)	 ครบทุกสายงาน	 
โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งมีการติดตาม
รายงานผลเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลแบบเป็นอิสระ	 (Independent	 Assessment	 :	
IA)	 โดยส�านักตรวจสอบภายใน	 และส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีการตรวจประเมินจาก
หน ่วยงานภายนอกในฐานะผู ้ตรวจประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ	(State	Enterprise	Performance	Appraisal	:	
SEPA)	 เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี	 อย่างไรก็ตาม	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีแนวทางในการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง	(CSA)	และการตรวจสอบ	(IA)	เน้นทีก่ารปฏิบติังาน
และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559 
	 สรปุได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมกีารด�าเนนิการเร่ือง
การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบครบทั้ง	 5	 องค์ประกอบ	
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	 มีประสิทธิผล	 เพียงพอ
และเหมาะสม	 ท�าให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบการควบคุมภายใน	 และได้จัดท�าหนังสือรับรอง 
การประเมินผลการควบคุมภายในของ	กฟภ.	ประจ�าปี	2559	
(แบบ	 ปอ.1)	 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 
คณะกรรมการ	กฟภ.	และคณะกรรมการตรวจสอบ	เรยีบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 2560	 (ภายใน	 90	 วันหลังสิ้นป	ี 
ตามระเบียบ	คตง.	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	การควบคุม
ภายใน	พ.ศ.	2544)	
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การตรวจสอบภายใน
	 ส�านักตรวจสอบภายในมีโครงสร้างในการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายใน	 ซึง่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
และมีการบริหารงานทั่วไปที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ	 มีการปฏิบัติ
งาน	 2	 ลักษณะ	 คือการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น	 และ 
การให้ค�าปรกึษา	อย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ	เพ่ือปรับปรุง
การด�าเนนิงานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างสมเหตสุมผล	ด้วยการประเมนิ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุม
ภายใน	และการก�ากับดแูลภายในองค์กร	โดยยดึแนวปฏิบติัตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 
และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	
ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2555	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	กระทรวงการคลงั

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
	 การตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อมั่น	 ส�านักตรวจสอบ
ภายใน	 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 โดยน�าข้อคิดเห็นของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน	 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู ้บริหารระดับสูง	 แผนบริหาร 
ความเสีย่งขององค์กร	และข้อตรวจพบทีม่นียัส�าคญัมาพจิารณา
จดัท�าเป็นแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 ทีส่อดรบักับทรัพยากร 
ท่ีมอียู่ในปัจจบุนั	และในระหว่างปีมกีารสอบทานหรอืทบทวน
แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 ตามสถานการณ์หรอืปัจจยัเสีย่ง 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง	 เพ่ือปรับปรุงแผนการตรวจสอบและ 
การปฏบิตังิานให้มคีวามเหมาะสม	ในปี	2560	ส�านกัตรวจสอบ
ภายในน�านโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 4.0	
“พฒันาคนด้วยนวัตกรรม	 พัฒนางานด้วยเทคโนโลย”ี	 มาใช้ 
ในการบรหิารงาน	โดยจดัท�าโครงการตรวจสอบข้อมลูในระบบ
งาน	SAP	มกีารน�า	T	-	Code	ต่าง	ๆ 	ในระบบงาน	SAP	มาเป็น
เครือ่งมอืในการตรวจสอบ	 วเิคราะห์	 ค้นหาข้อมลูสารสนเทศ 
ท่ีไม่ปกต	ิเพือ่น�าเสนอส่วนงานทีเ่ก่ียวข้องด�าเนนิการปรับปรุง	
แก้ไขข้อผิดพลาด	 ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ที่ส�านักงานใหญ	่
ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานตรวจสอบในส่วน
ภมูภิาคลงได้เป็นจ�านวนมาก	อกีทัง้มกีารจดัท�าแผนงานพัฒนา
โปรแกรมท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพของกระบวนการตรวจสอบ	
(Audit	Support	Tools	:	AST)	โดยมแีผนด�าเนนิงาน	2	ระยะ	
คือระยะท่ี	 1	 พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงานตรวจสอบและ 
การรายงาน	 ได้แก่	 การจัดท�าข้อมูลแผนในรายละเอียด	 
การมอบหมายงาน	การรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
การเปิดการตรวจสอบ	 การประเมินความเสี่ยง	 การจัดท�า

โปรแกรมการตรวจสอบ	 การจัดท�ารายงานฉบับร่างและ 
ฉบบัสมบรูณ์	ได้ด�าเนนิการเสร็จแล้ว	ส�าหรับระยะที	่2	พฒันา
โปรแกรมการวางแผนการตรวจสอบ	 ซึ่งมีแผนด�าเนินงาน 
ในปี	2561

การให้คำาปรึกษา
	 ส�านักตรวจสอบภายในได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเชงิรกุ	
เพือ่ช่วยป้องกัน	และลดความเส่ียงจากการด�าเนินงาน	โดยการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน	 การควบคุม
ภายใน	การจดัท�าคูม่อืการตรวจสอบระบบงานต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญั	
เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 และหรือ 
หน่วยรับตรวจให้มคีวามรู้	สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง	และช่วยป้องกนัการทุจรติประพฤติ
มชิอบตามนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
ในปี	 2560	 ส�านักตรวจสอบภายในได้จัดท�าโครงการ 
ให้ค�าปรึกษากระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้า	โดยจดัประชมุชีแ้จง
แก่ผูบ้รหิาร	และพนกังานทีป่ฏบิตังิานให้เข้าใจในกระบวนการ
ท�างาน	 ระเบยีบจุดควบคุมแนวทางการสอบทาน	 ในประเดน็ 
ที่เป ็นจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน	 ซึ่งจากการติดตามผล 
การให้ค�าแนะน�าปรึกษา	 พบว่าข้อตรวจพบหรือจุดบกพร่อง 
ต่าง	ๆ	ได้รับการแก้ไขและปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้องมากขึน้

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน
	 ส�านักตรวจสอบภายในก�าหนดให้มีการควบคุมและ
ประเมินคุณภาพในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน	 มีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา	 
มกีารประเมนิคุณภาพภายหลังการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ	
มีการประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี	 และยังมีการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
อย่างสม�า่เสมอทกุ	ๆ	5	ปี
	 การพฒันาความเป็นมอือาชีพและความรอบรูท้างธรุกจิ
ของผู้ตรวจสอบ	 ส�านักตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการอบรม
เพือ่เพิม่พนูทกัษะและสมรรถนะของผูต้รวจสอบภายในในด้าน
ต่าง	ๆ 	ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร	มกีารน�าความรูด้้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบ	มกีารส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตร
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 หรือวิชาชีพอื่นที่เก่ียวข้องกับ 
งานตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายใน
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�าเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล	 โปร่งใสและตรวจสอบได้	 โดยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาในเรื่อง	
Sustainable	 เติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งมีกลยุทธ์	 “Excellence	 in	 Governance	 การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ตามหลักธรรมาภบิาล”	เป็นแนวทางหลกัในการด�าเนนิงาน	นอกจากนี	้การด�าเนนิงานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ยงัมุง่เน้นการบรหิารจดัการภายใต้มาตรฐานการด�าเนินงานร่วมกนัในทกุภาคส่วน	อนัได้แก่	หน่วยงานก�ากบัดแูล	
คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก	เพือ่ให้เกิดความเข้าใจและน�าหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติจริงได้ดังนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนากรอบหลักการ	 แนวคิด	 และแนวปฏิบัติเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล	อันจะน�ามาซึ่งกระบวนการจัดการที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิศ	รวมถึงสะท้อน
ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการด�าเนินงานควบคู่กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ดังนั้น	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ	 จึงประกาศ
นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้
	 1.	 ให้การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยดึถอืและมุง่มัน่ปฏบิตัติามกรอบทีส่�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	ก�าหนด	5	ด้าน	คือ

1.1	สิทธิของรัฐในฐานะผู้ถือหุ้น	(The	State	Acting	as	an	Owner)	
1.2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)
1.3	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Relations	with	Stakeholders)
1.4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Transparency	and	Disclosure)
1.5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 (The	 Responsibilities	 of	 the	 Boards	 

of	State-Owned	Enterprises)

1. กำาหนดทิศทางและผลสำาเร็จด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินตามความคาดหวังที่มี
ต่อการก่อต้ังการไฟฟัาส่วนภูมิภาค

2. กำากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงาน
อย่างเต็มศักยภาพด้วยพฤติกรรม 
จริยธรรมที่ดี เพื่อสร้างผลสำาเร็จ 
ตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
กำากับดูแล

3. บริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศและ 
มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อสร้างผลสำาเร็จตามกรอบแนวทาง 
ที่คณะกรรมการการไฟฟัาส่วนภูมิภาค
กำาหนด

4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  
และมีพฤติกรรมจริยธรรมภายใต ้
การบริหารของผู้ว่าการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟัา 
ส่วนภูมิภาค

หน�วยงานกํากับดูแล
(กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย)

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ภายนอก กฟภ.

คณะกรรมการ

ผู�บริหาร

พนักงาน กฟภ.

5. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ดำาเนินการ และตรวจติดตาม
ผลการดำาเนินงานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ 
ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม
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	 2.	 ให้คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกรอบ	5	ด้านของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
ให้บรรลุได้ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	7	ประการ	ได้แก่

2.1	ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่	(Accountability)
2.2	ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	(Responsibility)
2.3	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
	 (Equitable	Treatment)
2.4	ความโปร่งใส	(Transparency)
2.5	การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่า

ใด	ๆ	นั้น	จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน	(Value	Creation)
2.6	การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ	(Ethics)
2.7	การมส่ีวนร่วม	เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใด	 ๆ	 ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น	(Participation)

	 3.	 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี	 (Role	Model)	
แก่พนกังานทกุระดบั	รวมถงึสร้างบรรยากาศในองค์กร	สร้างแรงจงูใจ	และก�ากบัดแูลให้พนกังานร่วมกนัปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและมจีรยิธรรม	เพือ่ป้องกันการใช้ข้อมลูภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อืน่ในทางมิชอบ	
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 (Conflict	of	 Interest)	อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่องค์กร
โดยรวม
	 4.	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงนิขององค์กรอย่าง
โปร่งใส	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันกาล	 และตรวจสอบได้	 รวมถึงให้ความส�าคัญและแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน
	 5.	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ท่ีได้รบัมอบหมาย	โดยค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	เพือ่สร้างผลตอบแทนสงูสดุแก่รัฐบาลและประชาชน
ในฐานะเจ้าของ	รวมทั้งจะด�าเนินธุรกิจพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศเดินหน้าสู่ความยั่งยืน	(Sustainability)	ยิ่งขึ้นต่อไป

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
	 เป็นนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยให้ปฏิบัติตาม 
หลักการและแนวทางตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	 ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	รวมทัง้ระเบียบข้อบังคับ	อย่างเคร่งครัด	มกีารป้องปรามการทจุริต	มกีารสอบทานการปฏิบตัติาม
นโยบายอย่างสม�า่เสมอ	มกีารควบคมุภายใน	การบรหิารความเสีย่ง	การตรวจสอบภายใน	มช่ีองทางให้ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียแจ้งเรื่องร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	หรือเบาะแส	ปลูกจิตส�านึกค่านิยมคุณธรรม	และรณรงค์ให้ผู้บริหารและ
พนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องพนักงานหรือหน่วยงาน 
ที่กระท�าความดี	ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต

นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
	 เป็นนโยบายที่มุ่งเน้น	 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และ 
ตรวจสอบได้	รวมถงึให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	ผลกัดนัให้การไฟฟ้า
ทุกแห่งมีกรอบแนวทางการด�าเนินงานที่โปร่งใส	 ชัดเจน	 เป็นมาตรฐาน	 และเป็นแนวทางเดียวกันท้ังองค์กร	 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วน	 การให้บริการที่เป็นธรรม
พร้อมรับการตรวจสอบ	การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	
รวมทั้งปลูกจิตส�านึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	รวมทั้ง
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มีการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 ติดตาม	 ตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
ของบคุลากรทกุระดบั	โดยให้ปฏบิตัไิปในทางเดียวกัน	ภายใต้กรอบคณุธรรม	ความซ่ือสตัย์	ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม	จึงได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทาง	ดังนี้
 • จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ
	 	 ปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน	 อิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด	 ตลอดจนการตระหนักถึง 
การมส่ีวนได้เสยี	หลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ขององค์กร	เพือ่ให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้งดการปฏิบัติน้ันและ 
ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทน	 เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	 ใช้อ�านาจของตน 
ในทางทีผ่ดิ	เอือ้ประโยชน์ตนต่อตนเอง	และมุง่เน้นให้ความส�าคญัและปฏบิตัติามนโยบาย	มาตรการการป้องกนั
และระเบียบข้อบังคับในเรื่องการมีส่วนได้เสีย	และการเปิดเผยส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด
 • จรรยาบรรณต่อพนักงาน
	 	 จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ	 ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ	 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
กบัการท�างาน	ส่งเสรมิให้พนกังานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณ	และบทบาทหน้าทีข่องตน	พร้อมทัง้ปลูกฝังให้พนักงาน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • จรรยาบรรณต่อลูกค้า
	 	 จะค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	ด้วยราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพ	มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง	มีการจัดระบบการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ	รวมทั้ง
เกบ็รกัษาความลบัของลกูค้าอย่างเคร่งครดัและไม่น�าข้อมลูเหล่านัน้ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ
 • จรรยาบรรณต่อคู่ค้า/เจ้าหน้ี/ลูกหนี้
	 	 ให้ความส�าคญักับขัน้ตอนการด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใส	ตรวจสอบได้	และให้ความส�าคญักบัคูค้่าอนัเป็น
บคุคลส�าคัญในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยมกีระบวนการต้ังแต่การจัดหา	ไปจนถงึรายละเอยีดขัน้ตอนการด�าเนินการ	
ทั้งนี้	การปฏิบัติต่อคู่ค้าต้องมีความเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม	เคารพซึ่งกันและกัน	อีกทั้ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ของคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	และ/หรือลูกหนี้อย่างเคร่งครัด
 • จรรยาบรรณต่อสังคม
	 	 การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา	และคืนผลประโยชน์กลับสู่
ชุมชน	และสังคมโดยรวม	เพ่ือให้เกิดการเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยนื	ดงันัน้	จงึมุง่เน้นให้เกดิการพฒันาสงัคม	ชมุชน	 
สิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน	 และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
ที่ด้อยโอกาส	เพื่อน�าชุมชนไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

การดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยวิเคราะห์ผลการประเมินองค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของระบบการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 การให้ความส�าคัญกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการวิเคราะห์
จุดแขง็	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของระบบการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ท�าให้สามารถ
ก�าหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่	ซ่ึงสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	ประกอบด้วย	 
4	กลยุทธ์	ดังนี้
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 กลยุทธ์ที ่1	 ยกระดับเจตจ�านงของคณะกรรมการในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต
 กลยุทธ์ที่ 2	 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
 กลยุทธ์ที่ 3	 พัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและระบบปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
 กลยุทธ์ที่ 4	 พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปราม	ติดตามตรวจสอบ	ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 1.	 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	 และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 :	 เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตส�านึกและส่งเสริมค่านิยม	 “ทันโลก	 บริการดี	 มีคุณธรรม”	 และให้รู้จักการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต	 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร	 โดยมีผู้บริหาร 
และพนักงาน	จ�านวน	11,789	คน	เข้ารับการอบรม	มีหัวข้อการอบรมให้ความรู้ต่าง	ๆ	อาทิเช่น	หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 
หลักธรรมาภิบาล	การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	การต่อต้าน	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใส	เป็นต้น	
	 2.	 การด�าเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส	 :	การไฟฟ้าเขต	การไฟฟ้าชั้น	 1	 -	 3	การไฟฟ้าสาขา	การไฟฟ้า 
สาขาย่อย	 รวมทั้งสิ้น	 945	แห่ง	 รวมทั้ง	 17	สายงาน/ส�านักในส�านักงานใหญ่	 ได้มีการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์
ประเมินตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	2.0	ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
	 3.	 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ	 ศปท.	 PEA	 :	 
เพื่อเป็นการเร่งรัดการแก้ไขข้อร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 มีกระบวนการบริหาร
จัดการ	 ติดตาม	 สรุปรายงานผล	 น�าเสนอผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส	 และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามตรวจสอบและลงโทษ
	 4.	 ผลการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	91.87%	(ค่าเป้าหมาย	80	%)	
จากจ�านวนพนักงาน	6,581	คน	คิดเป็น	22.95%	ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด	(ค่าเป้าหมาย	20	%)	
	 5.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วม	 “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ”	ตั้งแต่ปี	2557	และมีพัฒนาการดีขึ้นตามล�าดับ	โดยในปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้คะแนนประเมิน	 94.39	 หมายถึงมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานสูงมาก	 มีคะแนนอยู่
เป็นอันดับ	4	ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน	และเป็นล�าดับที่	1	ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
และสาธารณูปโภค
	 6.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ในปี	2560	ประกอบด้วย

-	 รางวัลดีเลิศ	แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	จ�านวน	2	รางวัล	
ด้านความโปร่งใส	 (Transparency)	 และด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	 
(Corruption	–	Free)	และใบประกาศเกียรติคุณ	“บุคคลต้นแบบ”	ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร	ประจ�าปี	2560

-	 รางวัลโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 ประจ�าปี	 2560	 
(ระดับโล่เชิดชูเกียรติ	ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

-	 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	7	(NACC	Integrity	Awards)
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ ่งมั่นสร้างความเข้มแข็ง 
ในการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการน�ามาตรฐานสากล	นโยบาย
ภาครัฐ	นโยบายคณะกรรมการและผู้บรหิาร	รวมถึงยุทธศาสตร์
องค์กรมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงาน 
เพื่อยกระดับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการด�าเนินงานควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาโดยตลอด	 ด้วยนโยบายการขยายเขต 
การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังประชาชนในพ้ืนท่ี	 ที่อยู่ห่างไกล 
ให้มไีฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง	 ผลักดันให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึง
ความส�าคญัของการด�าเนนิงานตามมาตรฐานความรับผดิชอบ
ต่อสังคม	 (ISO	 26000)	 ในทุกกระบวนงานและครอบคลุม 
ทัว่ท้ังองค์กร	โดยก�าหนดให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการจดัท�า

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ปี	 2560	 -	 2564	พร้อมทั้งจัดอบรม 
ให้ความรู ้การใช ้คู ่มือประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐาน	 ISO	 26000	 ด้วยตนเอง	 (ISO	 26000	 in	 
Processes	 Self	 -	 Assessment	 Manual	 :	 ISPA)	 แก่ 
ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง	12	เขต	และ 
ส�านักงานใหญ่
	 นอกจากนี้การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคจัดได ้สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการทุกปีเพื่อวิเคราะห์และระบุจุดแข็ง	 จุดอ่อน	
โอกาส	 และภัยคุกคามด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร	 พร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย	 โดยค�านึงถึงผลกระทบ	 ความกังวล	 และความ 
คาดหวงั	เพือ่จัดท�าแผนการด�าเนินงานทีส่อดคล้องกับกลยทุธ์
ของแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 
และ	7	หวัข้อหลกั	ของมาตรฐาน	ISO	26000	ซึง่ประกอบด้วย
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 1. การก�ากับดูแลองค์กร (Organizational 
Governance)
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกระดับการด�าเนินงาน 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม	โดยการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมที่มุ ่งเน ้นการด�าเนินงานให้ครอบคลุม 
ทุกกระบวนงานทั้ง	 In	 Process	 และ	 After	 Process	 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์	 บริการที่มี
ประสิทธิภาพ	มั่นคง	และปลอดภัย	รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	 (ISO	 26000)	 
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
คือ	 Towards	 Sustainable	 CSR	 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ร่วมกับชุมชน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ	 มุ ่งเน้น 
การด�าเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ธรุกิจ	 (CSR	 in	Process)	มุง่เน้นการด�าเนินกิจการเพ่ือสร้าง 
ให้เกิดคุณค่าร่วม	 (Creating	 Shared	 Value	 :	 CSV)	 
โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติท่ียั่งยืน	 มาใช้เป็นหลักการด�าเนินงาน	 รวมถึง 
ส่งเสริมบูรณาการการมีส่วนร่วมโดยใช้กลไกประชารัฐ	 และ
ยึดถือแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	
ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ในกระบวนการทางธุรกิจ	 เช่น	 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน	 ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการท่องเท่ียวและความปลอดภัย	
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานสะอาด	เป็นต้น

 2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดหลักการด�าเนินงาน 
กับผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
อย่างเท่าเทียมกันโดยค�านึงถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 
ในปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม
และพฒันาคณุภาพชีวติให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	
โครงการรับคนพิการเข้าท�างานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
จ�านวนทัง้สิน้	20	ราย	และโครงการจัดสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้า
หรือบริการให ้แก ่คนพิการหรือผู ้ดูแลคนพิการทั้งใน 
ส�านักงานใหญ่และส�านักงานในส่วนภูมิภาคจ�านวน	16	แห่ง	
และในปี	 2561	 มีเป้าหมายในขยายผลการจัดสถานที่ 
จ�าหน่ายสินค้าและบริการดังกล่าวไปยังส�านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 91	 แห่ง	 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้แก ่
ผู้ด้อยโอกาส

	 ส�าหรับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
องค์กร	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้บรหิารจดัการรกัษาบคุลากร
ให้อยู่ในองค์กรด้วยการจัดสวัสดิการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การให้ทุน
การศึกษา	 การให้เงินกู้สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ฯลฯ	 มีการบริหาร
จัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม	 โดยมีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันทั้ง
องค์กร	 พนักงานและลูกจ้างมีเส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพของตนเอง	 ด้วยการอบรมความรู้ความสามารถ	 
พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	
ตั้งแต่แรกเข้าท�างานจนถึงการด�ารงต�าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคด�าเนนิการวางแผนการดแูล
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ	
ให้สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ดี	ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร	
จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ	 สร้างช่องทางให้บุคลากร
สามารถส่ือสาร	 ถ่ายทอดความต้องการและความคิดเห็น	 
เพ่ือดึงดูดให้บุคลากรนั้น	 มีความพึงพอใจและเกิดความ 
ผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น	 พร ้อมทั้งศึกษาผลส�ารวจ 
ความต้องการของพนักงานและความคาดหวังของบุคลากร	
ซ่ึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการปฏิบัติ
หน้าท่ี	เพื่อน�ามาปรับปรงุนโยบายทางด้านสิทธปิระโยชน์และ
สวัสดิการ	 ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ 
ความคาดหวงัของบุคลากร
	 นอกจากนี้	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการด�าเนินงาน 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	คอื	เรือ่งความมัน่คงปลอดภยัและ 
อาชวีอนามยัของบคุลากร	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงึมุง่ด�าเนนิ
การปรับปรุงสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย	 มีสุขอนามัย
และสวสัดภิาพทีด่	ีโดยการจัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	จ�านวนทั้งสิ้น	
208	 คณะ	 ครอบคลุมทุกพื้นที่ในปฏิบัติงาน	 โดยมีตัวแทน 
ของพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวแทนนายจ้าง	 ร้อยละ	
50	และเป็นตัวแทนลูกจ้าง	ร้อยละ	50	ทั้งนี้	ยังมีหน่วยงาน
ด้านความปลอดภัย	 เป็นผู ้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และด�าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชวีอนามยั	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 
ดังกล่าว	 ซึ่งการไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคได ้ใช ้กระบวนการ 
ด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก	 โดยจัดให้มีการประเมินความเส่ียง
ด ้านสุขภาพของบุคลากร	 การควบคุมอันตรายจาก 
สถานประกอบการต่าง	 ๆ	 และการตรวจสอบ	 ติดตาม 
สภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ
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 4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท�างาน	 เนื่องจากไฟฟ้า 
เป็นสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานของประเทศ	และในการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้า	 ระบบขนส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 จัดเป็นโครงการ 
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับสูง	 ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการ 
ดังกล่าว	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ารายงานการประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	 
Assessment	 :	 EIA)	 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด	 อาทิ	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 และจ�าเป็นต้อง 
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
	 ในการก่อสร้างสถาน	ีระบบส่งและระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้า	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรมและความปลอดภัย	 อีกทั้งยังได้อ้างอิงมาตรฐาน
ระดบัประเทศและระดับสากลในการออกแบบสถาน	ีระบบส่ง
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	อาทิ	มาตรฐานของคณะกรรมาธกิาร
ระหว่างประเทศ	 ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส	์ 
(International	 Electro	 technical	 Commission	 :	 IEC)	
สถาบนัวชิาชพีวิศวกรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์	 (Institute	 of	
Electrical	 and	 Electronics	 Engineers	 :	 IEEE)	 และ
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	(วสท.)
	 นอกจากนี	้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้จดัท�าโครงการ
ส�านักงานสีเขียว	 (Green	Office)	 และได้ประกาศนโยบาย
ส�านักงานสีเขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 24	
เมษายน	 2560	 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน 
ให้บรรลุผลส�าเร็จในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเตรียมพร้อมสู ่ส�านักงาน 
ท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมในระดบัสากล	พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมของพนักงานและลูกจ้างให้ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 เช่น	 การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	 
เชือ้เพลงิ	และน�า้	การใช้ซ�า้	การน�ากลบัมาใช้ใหม่	เพือ่ลดปริมาณ
ขยะ	การลดและเลิกใช้ผลิตภณัฑ์หรอืสารเคมีอันตรายภายใน
ส�านักงาน	 เพื่อลดการปล่อยมลพิษไปสู ่สิ่งแวดล้อมและ 
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ส่งผลให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคได้รบัรางวลัระดบัดเีย่ียม	(G	ทอง)	ตดิต่อกนั	4	ปี	 
(ปี	 2557	 -	 2560)	 ด้านหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
การเป็นส�านักงานสีเขียว	 (Green	 Office)	 ซึ่งจัดขึ้นโดย 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	โดยในปี	2557	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ
รางวัล	จ�านวน	4	แห่ง	ปี	2558	ได้รับรางวัล	จ�านวน	12	แห่ง	
ปี	2559	ได้รับรางวัล	จ�านวน	24	แห่ง	และปี	2560	ได้รับ
รางวัล	 จ�านวน	 29	 แห่ง	 รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 69	 แห่ง	 
และในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นขยายผล
โครงการส�านักงานสีเขียวให้ครอบคลุมส�านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

 5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating 
Practices)
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�าคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดให้ม	ี 
4	 กลยุทธ์ส�าคัญในแผนแม่บทด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ได้แก่	(1)	ยกระดับเจตจ�านง
ของคณะกรรมการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ป้องกัน 
และปราบปรามการทจุริต	(2)	เสริมสร้างสงัคมและวฒันธรรม
ต่อต้านการทจุรติทัว่ทัง้องค์กร	(3)	พฒันามาตรฐานการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและระบบปราบปรามการทุจริตเชิงรุก	 และ	 
(4)	 พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม	 ติดตาม	 
ตรวจสอบ	 ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ	 และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล	 ในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนิน 
แผนงานทีส่�าคญั	 อาท	ิ แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนางานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(CG	-	eSystem)	
แผนงานติดตามและชี้แจงเรื่องการควบคุมภายใน	 ให้กับ 
หน่วยงานที่ เกิดการทุจริตคอร์ รัปชั่น	 แผนงานพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 
และระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 แผนงานพัฒนา 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ด้านงานบรกิารและด้านทจุรติประพฤตมิชิอบของ	ศปท.	PEA	
แผนงานพัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และการพัฒนาระบบติดตาม	ตรวจสอบผู้กระท�า
ความผิด	 (E	 -	 Investigate)	 รวมทั้งยังให้ความส�าคัญกับ 
การสื่อสารและการฝึกอบรม	เรื่องนโยบายและวิธีด�าเนินการ
ต้านทุจริตขององค์กรให้กับคณะกรรมการ	 พนักงานใน 
ทุกระดับ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคให้ความร่วมมอืและส่งเสรมิ
ให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 เข้าร่วมกจิกรรม 
การต่อต้านการทุจริตท่ีจดัโดยหน่วยงานต่าง	ๆ	 อย่างต่อเนือ่ง	 
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เช่น	 งานประกาศเจตจ�านง	 “สุจริตตามรอยพ่อ	 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน”	 เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์
สุจริต	 มีความโปร่งใสในการบริหารงานต่อผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร	งานวนัต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล	 (ประเทศไทย)	 ซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	
องค์การต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)	ภาคเีครอืข่ายภาครัฐ	
รฐัวสิาหกจิ	เอกชน	และภาคประชาสงัคม	เป็นต้น

 6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues)
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ค�านงึเสมอว่าผูบ้รโิภคหรือ
ลูกค้าเป็นผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียที่ส�าคัญ	 จึงได้จัดท�าแผน 
การบรหิารจัดการโครงการ	แผนการพฒันาปรบัปรงุระบบงาน	 
ซึง่เน้นการสร้างและบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้ามุง่สูอ่งค์กร
ทีม่ลีกูค้าเป็นศนูย์กลาง	(Customer	-	Centric	Organization)	
และให้ความส�าคญัของกระบวนการรบัฟังเสยีงลกูค้า	(Voice	
of	Customer	:	VOC)	ครอบคลมุทัง้อดตีลกูค้า	ลกูค้าปัจจุบนั	
ลกูค้าคูแ่ข่งขนั	และลูกค้าท่ีมีศักยภาพในอนาคต	เพ่ือวเิคราะห์
ความต้องการ	 ความคาดหวังของลูกค้า	 และน�ามาพัฒนา
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	 ให ้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงประเด็น	 
โดยในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาระบบ 
การให้บริการลูกค้าผ่าน	Internet	แบบครบวงจร	ภายใต้ชื่อ	
“PEA	Smart	Plus”	ซึง่เป็นการพฒันา	Mobile	Application	
บน	Smart	Phone	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ
ต่าง	ๆ	เช่น	การแจ้งค่าไฟฟ้า	การค�านวณค่าไฟฟ้า	การช�าระ
ค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและธนาคารออนไลน์	 การขอใช ้
ไฟฟ้า	การติดกลับมิเตอร์กรณีค้างช�าระค่าไฟฟ้า	การแจ้งเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้อง	 การส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน	 การค้นหา 
จดุให้บรกิาร	การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยบีนเวบ็	เป็นหนึง่ในช่องทางรบัฟังและ
ตดิตามความคิดเหน็ของลกูค้าในเรือ่งคณุภาพผลติภณัฑ์และ
บริการ	 ได้แก่	 ระบบติดตามงานสายด่วน	 1129	 PEA	 Call	
Center	 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทางโทรศัพท	์
ระบบบริหารจัดการคิวและกล่องประเมินความพึงพอใจ	
(Smile	Box)	และการบรหิารลกูค้ารายส�าคญั	(Key	Account	
Management	:	KAM)

 7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community 
Involvement and Development)

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการสานสัมพันธ์ 
กับชุมชน	 เพื่อสร ้างความเข ้าใจ	 สอบถามถึงป ัญหา 
หรือผลกระทบจากการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ตลอดจน 
การให้ความรู้แก่ชมุชนในเร่ืองความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า	 
โดยในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ ์ชุมชน	 จ�านวนทั้ง ส้ิน	 15	 ชุมชน 
ทั่วประเทศ	 เพื่อเข้าไปรับทราบปัญหา	 และผลกระทบ 
ที่ประชาชนได้รับ	อาทิ	ข้อกังวลเรื่องอันตรายจากหม้อแปลง 
ไฟฟ้าท่ีติดตั้งในชุมชน	 การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่าน 
ที่อยู่อาศัย	 การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในพื้นที่
ที่เกิดอุทกภัย	ความผิดพลาดจากการจดหน่วยค่าไฟฟ้า	และ 
การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า	
โดยผ่านโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้
 • โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ ไฟ PEA
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าโครงการชุมชน
ปลอดภัยใช้ไฟ	 PEA	 ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	 2556	 และได้ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่	 4	 โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย	 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าผิดวิธี	 ให้แก่หน่วยงาน
ภาครฐั	เอกชน	สถาบนัการศกึษา	ผูน้�าชมุชน	และการให้ความรู้
แก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง	 ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	 (ปวช.)	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 
ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี 
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มี
ความปลอดภัย	 ทั้งนี้	 ในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
จัดสรรงบประมาณส�าหรับการอบรมให้ความรู้	เป็นเงนิจ�านวน	
1,920,000	 บาท	 มีนักศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 600	 ราย	 และ
สามารถเข้าด�าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ชุมชน	
จ�านวนทั้งสิ้น	17,935	ครัวเรือน
 • โครงการ 1 ตำาบล 1 ช่างไฟฟ้า
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัด	“โครงการ	1	ต�าบล	
1	 ช่างไฟฟ้า”	 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเสริมสร้าง 
ความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในชุมชนของพื้นที่่ 
ให้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 ก่อให้เกิด 
การสร้างอาชพีให้กับประชาชนในชุมชน	และเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชน 
อีกด้วย	 โดยในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรร 
งบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น	6,660,000	บาท	และมีประชาชน
ในชุมชนเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 2,000	 คน	 จากส�ารวจ 
ความพึงพอใจพบว่าผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในประโยชน์ที่ได้รับ	คิดเป็นร้อยละ	90.35
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โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาริดอยดำา
	 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริดอยด�า	 อ�าเภอเวียงแหง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นหน่วยงานขึ้นกับมูลนิธิ 
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ	 ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง	 จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการสนองงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 
ของสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	 ในรชักาลที	่ 9	 ในการพฒันาพืน้ทีป่่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี	ปัจจุบันโครงการฯ	ด�าเนินงานด้านประมง	เลี้ยงปลาเมืองหนาว	ได้แก่	ปลาเรนโบว์เทราต์	
และปลาสเตอร์เจียน	 เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจ�าหน่ายสู่ตลาดภายนอก	 เนื่องจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�าร ิ
ดอยด�า	ยงัไม่มรีะบบไฟฟ้าส�าหรบัรองรบัการด�าเนนิการท�าผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ดงักล่าว	ตลอดจนระบบไฟฟ้าทีเ่ป็นสาธารณปูโภค 
แก่ราษฎรและเจ้าหน้าทีใ่นโครงการฯ	ส่งผลให้การปฏบิตังิานโครงการฯ	ขาดประสิทธภิาพ	ดงัน้ัน	เพือ่ตอบสนองโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริของพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จึงได้มกีารอนุมตัใิห้ 
ด�าเนนิการ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าและปรบัปรุงระบบจ�าหน่าย	 22	 เคว	ี ให้โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด�ารดิอยด�า	 
เพื่อให้เกิดความพอเพียงและคุณภาพไฟฟ้าที่ดี	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 1.	 งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจ�าหน่าย	22	เควี	ช่วงสามแยกเขื่อนแม่ปาย	ถึงสี่แยก	อ�าเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่	
ระยะทาง	29.17	วงจร	-	กิโลเมตร	งบประมาณทั้งสิ้น	44,693,719	บาท	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่

1.1	งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจ�าหน่าย	 22	 เควี	 ช่วงสามแยกเขื่อนแม่ปาย	 ถึงสามแยกโครงการหลวงดอยด�า	 
จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	15.97	วงจร	-	กิโลเมตร	งบประมาณ	24,476,621	บาท

1.2	งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจ�าหน่าย	 22	 เควี	 ช่วงสามแยกโครงการหลวงดอยด�า	 ถึงสี่แยกอ�าเภอเวียงแหง	 
จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	13.20	วงจร	-	กิโลเมตร	งบประมาณ	20,217,098	บาท

	 2.	 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	 22	 เควี	 ส�าหรับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามโครงการพระราชด�าริ 
ดอยด�า	ระยะทาง	14.1	วงจร	-	กิโลเมตร	งบประมาณทั้งสิ้น	11,451,797.95	บาท	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่

2.1	งานขยายเขตระบบจ�าหน่าย	 22	 เควี	 บ้านนามน	 (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามโครงการพระราชด�าร ิ
ดอยด�า)	 ช่วงสามแยกโครงการพระราชด�าริดอยด�า	 ถึงโครงการพระราชด�าริดอยด�า	หมู่ที่	 7	 ต�าบลเมืองแหง	 
อ�าเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	14	วงจร	-	กิโลเมตร	งบประมาณ	11,201,872.95	บาท

2.2	งานขยายเขตระบบจ�าหน่าย	 22	 เคว	ี โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามโครงการพระราชด�ารดิอยด�า	 (เพิ่มเติม)	 
ให้ฐานปฏบิตักิารเฉพาะกจิหวัปาย	อทุยานแห่งชาตห้ิวยน�า้ดงั	และหน่วยจัดการต้นน�า้แม่หาด	ระยะทาง	0.100	
วงจร	-	กิโลเมตร	งบประมาณ	249,925	บาท

	 คาดว่าการขยายเขตระบบจ�าหน่ายฯ	ให้โครงการพระราชด�าริดอยด�า	จะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้ภายในในไตรมาส	4	
ปี	2561

รายงานผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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	 โครงสร้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
พ.ศ.	 2503	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 หมวด	 2	 มาตรา	 20	 ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
ประกอบด้วย	ประธานกรรมการหนึ่งคน	ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง	และกรรมการอื่น
อีกไม่น้อยกว่าห้าคน	 แต่ไม่เกินสิบสามคน	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 มาตรา	 12/1	 ก�าหนดให้มีกรรมการที่มิใช่กรรมการ 
โดยต�าแหน่ง	 มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น	 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ�านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน	 นอกจากน้ี	 ตามระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ	
พ.ศ.	2520	ก�าหนดให้มผีูแ้ทนกระทรวงการคลงัเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทุกแห่งด้วย
	 ส�าหรบัอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
พ.ศ.	2503	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่สรุปได้	ดังนี้
	 1.	 วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 โดยรวมถึงการวางข้อบังคับ 
ในการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าค่าบริการ	และการก�าหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน
	 2.	 เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา
	 3.	 ก�าหนดเงินส�ารองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 4.	 ก�าหนดระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 5.	 น�าเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
	 6.	 พิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการตามคุณสมบัติที่ก�าหนด	เงินเดือน	และการให้ออกจากต�าแหน่ง
	 7.	 ให้ความเห็นชอบ	หรือให้สัตยาบันในการท�านิติกรรมของผู้ว่าการ
	 8.	 ให้ความเห็นชอบการบรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	 เลื่อนขั้น	ลดขั้น	หรือตัดเงินเดือน	และการก�าหนด
เงื่อนไขในการท�างานของพนักงานชั้นที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	หรือผู้อ�านวยการฝ่ายต่าง	ๆ
	 9.	 แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ	 ในขณะที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ต�าแหน่งผู้ว่าการว่างลง
	 10.	วนิจิฉยัค�าร้องของเจ้าของ	หรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิ	หรอืผูท้รงสทิธอิืน่เก่ียวกบัการใช้ทีด่นิ	ภายใน
ก�าหนดเวลา	15	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

โครงสร้างและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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	 มกีารก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทีเ่หมาะสม	มกีารด�าเนนิการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย	
อกีทัง้ในรายงานประจ�าปีมกีารเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน	และรายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	ดังนี้
 1. อัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 (ขนาดใหญ่)	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 
เมือ่วนัที	่ 2	 กรกฎาคม	 2556	 เห็นชอบเร่ืองอัตราและค่าเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจตามผลการประชุม	 
คณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ	 (กนร.)	 เสนอ	 และในการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้า	 
ส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	8/2556	เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2556	มีมติรับทราบ	ดังนี้

1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเป็น	2	เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ดังนี้
-	 ประธานกรรมการ	ได้รับเดือนละ	20,000	บาท
-	 กรรมการ	ได้รับเดือนละ	10,000	บาท
ทั้งนี้	 ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือน	 ให้จ่ายค่าตอบแทน	 รายเดือน 
ตามสัดส่วนระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง
1.2  เบี้ยประชุมกรรมการ
1)	 ให้จ่ายเป็นรายเดือน	ไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน	เฉพาะเดือนที่มีการประชุม	และเฉพาะกรรมการ

ที่มาร่วมประชุมเท่านั้น	
2)	 ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการร้อยละ	 25	 กล่าวคือ	

ประธานกรรมการได้รับ	12,500	บาท	กรรมการ	ได้รับ	10,000	บาท
กรณีที่กรรมการท่านใดได้การรับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ	หรือ	กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับ 
เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	ทั้งนี้	 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับ
เบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น	 รวมแล้วไม่เกิน	 2	 คณะ	 
คณะละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน

 2. โบนัส การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	 หัวข้อ 
การจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อสร้างแรงจูงใจ	 พิจารณาจากก�าไรสุทธิ	 และคะแนนประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ	ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด
	 ทั้งนี้	 ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการร้อยละ	 25	 
และร้อยละ	 12.5	 ตามล�าดับ	 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

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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สรุปเบี้ยประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปี 2560

รายช่ือคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง

ค่าเบ้ียประชุมท่ีได้รับ (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
โบนัส

ประจำาปี 
2559 

ที่จ่ายในปี 
2560 (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	นายถวิล	เปลี่ยนศรี ประธาน 125,000 112,500 113,333 102,000 437,500

2.	พลเอก	ชาตอุดม	ติตถะสิริ กรรมการ 80,000 72,000 66,667 60,000 262,500

3.	นายประสิทธิ์	สืบชนะ กรรมการ 90,000 81,000 66,667 60,000 350,000

4.	พลตรี	ดร.ปรัชญา	เฉลิมวัฒน์ กรรมการ 80,000 72,000 66,667 60,000 350,000

5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย	โสวรรณวณิชกุล กรรมการ 90,000 81,000 66,667 60,000 350,000

6.	นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร กรรมการ 90,000 81,000 66,667 60,000 350,000

7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีชาพร	สุวัฒโนดม กรรมการ 90,000 81,000 66,667 60,000 350,000

8.	นายเริงศักดิ์	มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการ 130,000 117,000 98,667 88,800 350,000

9.	นายปฏิคม	วงษ์สุวรรณ กรรมการ 130,000 117,000 108,000 97,200 298,706.88

10.	นายสุรงค์	บูลกุล กรรมการ 80,000 72,000 108,000 97,200 350,000

11.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ 150,000 135,000 108,000 97,200 350,000

12.	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร กรรมการ 140,000 126,000 114,667 103,200 350,000

13.	นายดนุชา	พิชยนันท์ กรรมการ 130,000 117,000 114,667 103,200 350,000

14.	นายยงยุทธ	โกเมศ กรรมการ 170,000 153,000 114,667 103,200 350,000

15.	นายชยพล	ธิติศักดิ์ ประธาน 87,500 78,750 90,000 81,000 -

16.	ดร.นพรัตน์	เมธาวีกุลชัย กรรมการ 70,000 63,000 48,000 43,200 -

17.	ดร.ศักดิ์	เสกขุนทด กรรมการ 70,000 63,000 48,000 43,200 -

18.	นางสาวพรรณิภา	อภิชาตบุตร กรรมการ 60,000 54,000 48,000 43,200 -

19.	เรืออากาศโท	กมลนัย	ชัยเฉนียน กรรมการ 60,000 54,000 48,000 43,200 -

20.	นายนิกร	สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการ 60,000 54,000 48,000 43,200 -

21.	ดร.พนิต	ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 60,000 54,000 48,000 43,200 -

22.	นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว
กรรมการ

และ
เลขานุการ

120,000 108,000 120,000 108,000 350,000

หมายเหตุ	 1.		ล�าดับที่	1-7	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560
	 2.		ล�าดับที่	8-11	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2560
	 3.		ล�าดับที่	12-14	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	
	 	 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2560
	 4.		ล�าดับที่	15-21	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ตามมติคณะรัฐมนตรี	
	 	 เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2560
	 5.		ล�าดับที่	15-21	ไม่ได้รับโบนัสของปี	2559	ที่จ่ายในปี	2560	เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

ในปี	2560
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

	 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลและทบทวนระบบงานที่ส�าคัญทุกระบบ	ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล	แนวทางปฏิบัติที่ดี	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	12	คณะ	ซึ่งมีกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกคณะ	 โดยออกเป็นค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ	 พร้อมระบุอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 เพื่อติดตามการด�าเนินงานในทุกระบบ	 เสนอแนะให้ความเห็นและกลั่นกรองแผนงานทุกระบบ 
ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั้งหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ท่ีได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	นายเริงศักดิ์	มหาวินิจฉัยมนตรี ประธาน 23/23 144,000 135,000

2.	พลตรี	ดร.ปรัชญา	เฉลิมวัฒน์ กรรมการ 15/16 120,000 108,000

3.	นายสุรงค์	บูลกุล กรรมการ 15/23 120,000 108,000

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีชาพร	สุวัฒโนดม กรรมการ 16/16 120,000 108,000

5.	นายยงยุทธ	โกเมศ

รักษาการในต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

2/2 25,000 22,500

กรรมการ 7/7 70,000 63,000

6.	ดร.ศักดิ์	เสกขุนทด กรรมการ 7/9 70,000 63,000

7.	นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว
กรรมการ	และ
เลขานุการ

25/25 120,000 108,000

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	 1	 และ	 3	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2560	 ส่งผลให้ 
พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย	

	 2.	 ล�าดับที่	 2	 และ	 4	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2560	 ส่งผลให้ 
พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 3.	 ล�าดบัท่ี	5	-	6	ได้รบัแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ตามมติคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่8	สิงหาคม	2560	
และได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	11/2560	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560

	 4.	 ล�าดับที่	 5	 ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ตามมติคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	15/2560	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2560
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รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ท้ังหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ที่ ได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	นายประสิทธิ์	สืบชนะ ประธาน 7/7 87,500 78,750

2.	นายดนุชา	พิชยนันท์ กรรมการ 7/7 70,000 63,000

3.	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร กรรมการ 6/7 60,000 54,000

4.	นางสาวพรรณิภา	อภิชาตบุตร ประธาน 4/4 50,000 45,032

5.	นายนิกร	สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการ 4/4 40,000 36,000

6.	ดร.พนิต	ธีรภาพวงศ์ กรรมการ 4/4 40,000 36,000

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	1	-	3	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดบัที	่4	–	6	ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	8	สิงหาคม	2560	
และได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ตามมตคิณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ครั้งที่	11/2560	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจ�าปี	 รวมทั้งค�าอธิบายในรายงานประจ�าปี	 เก่ียวกับฐานะการเงินของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเด็นเก่ียวกับการบัญชี	 และการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี	 รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ 
ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข
	 3.	 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล	และกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน
	 4.	 ความครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และ
ประเด็นทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 5.	 ความครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 พจิารณากล่ันกรองการขออนมุตัซิือ้/จ้าง	ในอ�านาจคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 พิจารณากลั่นกรองระเบียบ	ข้อบังคับ	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 3.	 พจิารณากลัน่กรองแผนยทุธศาสตร์และแผนการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ยกเว้นแผนการด�าเนนิงาน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
	 4.	 พจิารณากลัน่กรองงบประมาณประจ�าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
	 5.	 พจิารณา	กลัน่กรอง	โยกย้าย	แต่งต้ังพนกังานในอ�านาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ยกเว้นการโยกย้าย	
แต่งตั้งพนักงานในสังกัดส�านักตรวจสอบภายใน
	 6.	 การด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้อนุมัติมอบหมายไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ท้ังหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ท่ีได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุญชัย	โสวรรณวณิชกุล ประธาน 3/3 37,500 33,750

2.	นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร กรรมการ 3/3 30,000 27,000

3.	นายยงยุทธ	โกเมศ กรรมการ 6/6 60,000 54,000

4.	นายดนุชา	พิชยนันท์ ประธาน 3/3 37,500 33,750

5.	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร กรรมการ 3/3 30,000 27,000

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	1	-	3	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดบัที	่3	–	5	ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	8	สิงหาคม	2560	
และได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายในของกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ตามมติ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่	11/2560	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 ก�ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 3.	 ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง	และรายงานการควบคุมภายในประจ�าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 4.	 ก�ากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และการจัดท�ารายงาน 
เป็นรายไตรมาส	และรายงานประจ�าปี	เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 5.	 ก�ากับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และการจัดท�ารายงาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544
	 6.	 อนุมัติแต่งตั้งคณะท�างาน	เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามความเหมาะสม
	 7.	 ก�ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การบริหารความเสี่ยง	และการปฏิบัติตามระเบียบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�าเร็จได้
	 8.	 ด�าเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก	 (1)	 –	 (7)	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 
ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

	 6.	 ก�ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การบริหารความเสี่ยง	และการปฏิบัติตามระเบียบ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�าเร็จได้	
 7.	 ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมอบหมาย	ซึง่อยูภ่ายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 8.	 การด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 พ.ศ.	 2556	 และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั้งหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ท่ีได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร ประธาน 5/5 42,500 38,250

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุญชัย	โสวรรณวณิชกุล กรรมการ 5/5 40,000 36,000

3.	นายยงยุทธ	โกเมศ กรรมการ 5/5 50,000 45,000

4.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ 7/7 60,000 54,000

5.	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร ประธาน 2/2 25,000 22,500

6.	เรืออากาศโท	กมลนัย	ชัยเฉนียน กรรมการ 2/2 20,000 18,000

7.	ดร.นพรัตน์	เมธาวีกุลชัย กรรมการ 2/2 20,000 18,000

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	 1-	 3	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก 
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดับที่	 4	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2560	 ส่งผลให้พ้นจาก 
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 3.	 ล�าดบัที	่5	–	7	ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่8	สิงหาคม	2560	
และได้รับแต่งตั้งให ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่	11/2560	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 วางกรอบและเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่และความรบัผดิชอบต่อสงัคมของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายบริหาร	 ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
	 3.	 ทบทวนแนวทางและหลักการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสงัคม	โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏิบตัสิากล	
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 4.	 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	และพิจารณากลั่นกรองแผนแม่บท	และ/หรือแผนการด�าเนินงาน
ประจ�าปี	ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
	 5.	 ก�ากบัดูแล	ตดิตาม	และประเมนิผลให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายและแผนการด�าเนนิงาน	 ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
	 6.	 ก�ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การบริหารความเสี่ยง	และการปฏิบัติตามระเบียบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อขับเคลื่อนให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�าเร็จได้
	 7.	 ก�ากับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 8.	 สนับสนุนและติดตามการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
	 9.	 มอบนโยบายและแนวปฏบิตัใินการด�าเนินงานด้านการบรหิารจดัการความย่ังยนื	 (Sustainability	Management	 :	
SM)
	 10.	สามารถเชญิกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	หรือบคุคลใด	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินงานทีก่�าหนดในกฎบัตร
มาให้ถ้อยค�า	ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนงัสอื	หรอืส่งบัญชี	เอกสาร	หรอืหลกัฐานใด	ๆ 	เพือ่มาตรวจสอบหรือเพือ่ประกอบการพจิารณา
ได้ตามที่เห็นสมควร
	 11.	สนบัสนนุและตดิตามการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีดี่และความรับผดิชอบต่อสงัคม	ผูบ้ริหาร	
และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ในกิจกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั้งหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ที่ ได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	พลตรี	ดร.ปรัชญา	เฉลิมวัฒน์ ประธาน 12/12 87,500 78,750

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุญชัย	โสวรรณวณิชกุล กรรมการ 11/12 70,000 63,000

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีชาพร	สุวัฒโนดม กรรมการ 12/12 70,000 63,000

4.	นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร กรรมการ 10/12 70,000 63,000

5.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ 3/3 30,000 27,000

6.	ดร.ศักดิ์	เสกขุนทด ประธาน 4/4 50,000 45,000

7.	นายดนุชา	พิชยนันท์ กรรมการ 3/4 30,000 27,000

8.	ดร.นพรัตน์	เมธาวีกุลชัย กรรมการ 4/4 40,000 36,000

9.	เรืออากาศโท	กมลนัย	ชัยเฉนียน กรรมการ 2/4 20,000 18,000

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	 1-	 4	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก 
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดับที่	 5	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2560	 ส่งผลให้พ้นจาก 
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 3.		ล�าดับที	่6	-	9	ได้รบัแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ตามมติคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่8	สิงหาคม	2560	
และได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ตามมต ิ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ครั้งที่	11/2560	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 พิจารณากรอบทิศทางการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ICT	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 พจิารณาทิศทางและนโยบายการเช่ือมต่อระบบงานต่าง	ๆ 	ภายใต้โครงการ	ICT	เพือ่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั	และ
เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องและสามารถเชื่อมต่อกับโครงการ	ICT	ที่ได้ลงทุนไปแล้ว
	 3.	 พจิารณาเทคโนโลยด้ีานสารสนเทศทีเ่ป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของอุตสาหกรรม	 และทิศทางการพฒันาเทคโนโลยี 
ด้าน	ICT	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ให้สอดคล้องกับนโยบาย	ICT	แห่งชาติ	หรือทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม
	 4.	 พิจารณากลั่นกรองแผน	ICT	Road	Map	ทั้งในระยะสั้น	ระยะปานกลาง	และระยะยาว	ตามที่สายงานสารสนเทศ
และสื่อสาร	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าเสนอ
	 5.	 พิจารณาแผนงาน/งาน/โครงการที่มีการน�าระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	
Technology)	และด้านส่ือสาร	(Communication)	มาใช้ในกจิการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เช่น	GIS,	SCADA,	Smart	Grid,	
AMI,	OMS	เป็นต้น
	 6.	 มอบนโยบาย	และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 7.	 ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8.	 พจิารณาและตดิตามผลการด�าเนนิงานการก�ากบัดูแลท่ีดีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	เพือ่กล่ันกรอง 
และน�าเสนอรายงานตามหลกัการก�ากบัดแูลทีด่ด้ีานเทคโนโลยสีารสนเทศ	ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(IT	Governance)
	 9.	 งานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

5. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

118



6. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ท้ังหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ที่ ได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์ ประธาน 3/3 27,500 25,575

2.	พลเอก	ชาตอุดม	ติตถะสิริ อนุกรรมการ 2/3 20,000 18,600

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีชาพร	สุวัฒโนดม อนุกรรมการ 3/3 20,000 18,600

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	 1	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2560	 ส่งผลให้พ้นจาก 
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดับที่	2	-	3	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 รายคณะ	 และรายบุคคล	 แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบ
	 2.	 ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 3.	 ประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 4.	 จัดท�าแผนงานในการเพิ่มประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม	และน�าไปสู่การปฏิบัติ
	 5.	 ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนงาน	ทุก	6	เดือน	
	 6.	 วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทันตามก�าหนด	 เมื่อด�าเนินการ
แล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา	หรือทราบตามแต่กรณี
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7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ท้ังหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ที่ ได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	พลเอก	ชาตอุดม	ติตถะสิริ	 ประธาน 2/2 25,000 22,500

2.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์	
ประธาน/
กรรมการ

2/2 20,000 18,000

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	 1	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2560	 ส่งผลให้พ้นจาก 
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดับที่	 2	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	 เมือ่วนัที	่ 25	สงิหาคม	2560	ซึง่หลงัจากทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนกุรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ไม่มีการประชุม	 และได้พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2560	ส่งผลให้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 ก�าหนดรายละเอยีด	วธิปีระเมนิผลการด�าเนินงานของผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	และเกณฑ์ชีว้ดัในการประเมนิผล
การด�าเนินงาน
	 2.	 หารือร่วมกับผู้ว่าการเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับรายละเอียด	 วิธีการประเมินผลการด�าเนินงานก่อน 
การประเมิน	เพื่อให้การประเมินผลการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรม
	 3.	 ติดตามผลการด�าเนินงาน	 รวมทั้งปัญหา	 อุปสรรคต่าง	 ๆ	 และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผล	 
ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
	 4.	 ประเมินผลการด�าเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 5.	 พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน	 และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง	และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
	 6.	 จัดให้มีการแถลงแผนงานและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญขององค์กร	
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8. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ท้ังหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ที่ ได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

นายสุรงค์	บูลกุล ประธาน - - -

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั้งหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ที่ ได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	พลเอก	ชาตอุดม	ติตถะสิริ ประธาน - - -

2.	นายประสิทธิ์	สืบชนะ กรรมการ - - -

3.	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร กรรมการ - - -

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุญชัย	โสวรรณวณิชกุล กรรมการ - - -

หมายเหตุ	 1.	 ล�าดับที่	1	-	4	ได้พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่มีการประชุมในปี	2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 ด�าเนินการสรรหาผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
โดยค�านึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ตามมาตรา	8	ตรี	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(9)	 (10)	 (11)	 และ	 (12)	 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับที่	 6)	 
พ.ศ.	2550	นอกจากนี้	ต้องไม่เป็นกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
	 2.	 ด�าเนินการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
	 3.	 เมื่อพิจารณาสรรหาได้ผู้ที่เหมาะสมแล้ว	ให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ	 1.		ประธานอนุกรรมการฯ	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2560	ส่งผลให้
พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.		ไม่มีการประชุมในปี	2560

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนส�าหรับผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 เจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
	 3.	 จัดท�าร่างสัญญาจ้างบริหารในต�าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 4.	 รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบโดยเร็ว

9. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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10. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 และอุทธรณ์คำาสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั้งหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ท่ีได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	พลเอก	ชาตอุดม	ติตถะสิริ ประธาน 1/1 12,500 11,250

2.	นายปฏิคม	วงษ์สุวรรณ ประธาน 2/2 25,000 22,500

หมายเหตุ	 1.		ล�าดับที่	1	ประธานอนุกรรมการพ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	
ส่งผลให้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.		ล�าดับที่	 2	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการ	 เมื่อวันที	่ 25	 สิงหาคม	 2560	 และพ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เม่ือวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2560	 ส่งผลให้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 
ต่าง	ๆ	ด้วย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 พจิารณา	กลัน่กรอง	อทุธรณ์ค�าสัง่ทางปกครอง	ค�าสัง่ลงโทษพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและอทุธรณ์ค�าสัง่ให้พนกังาน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด	 ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน	 พ.ศ.	 2517	 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2539	
แล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

11. ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ท้ังหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ท่ีได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

นายปฏิคม	วงษ์สุวรรณ ประธาน 11/11 137,500 123,750

หมายเหตุ	 	 ประธานอนกุรรมการพ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	 เมือ่วนัที	่ 24	พฤศจกิายน	 2560	 ส่งผลให้ 
พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 ตามพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์	พ.ศ.	2543	ก�าหนดให้จัดต้ังคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในรัฐวสิาหกิจ
แต่ละแห่ง	 ประกอบด้วย	 กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	 และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ฝ่ายละเท่ากันจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน	 ร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดังกล่าว	 มีอ�านาจ 
หน้าที่ตามมาตรา	23	ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	ดังนี้
	 1.	 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
	 2.	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
	 3.	 พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และรัฐวิสาหกิจนั้น
 4.	 ปรกึษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลกูจ้าง	หรือสหภาพแรงงาน	รวมถงึการร้องทกุข์ทีเ่กีย่วกบัการลงโทษทางวนิยั
	 5.	 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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12. กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำาแหน่ง
ร่วมประชุม /  
การประชุม

ทั้งหมด

ค่าเบ้ียประชุม 
ท่ีได้รับ (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุญชัย	โสวรรณวณิชกุล ประธาน 3/3 27,500 25,575

2.	พลเอก	ชาตอุดม	ติตะสิริ กรรมการ 1/3 10,000 9,000

3.	นายดนุชา	พิชยนันท์ กรรมการ 1/3 10,000 9,000

4.	นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร กรรมการ 3/3 30,000 27,000

5.	นายไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร กรรมการ 1/3 10,000 9,000

6.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิสุทธิ์	สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ 3/3 30,000 27,000

7.	นายปฏิคม	วงษ์สุวรรณ กรรมการ 3/3 30,000 27,000

หมายเหตุ	 1.		ล�าดับที่	1	-	5	พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ส่งผลให้พ้นจาก
การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

	 2.	 ล�าดับที่	 6	 -	 7	 พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2560	 ส่งผลให ้
พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ด้วย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	 หลกัการแนวทางการก�ากับดแูลท่ีดใีนรฐัวสิาหกจิปี	2552	ก�าหนดในหมวด	3	ข้อ	3.5	ว่า	บทบาทส�าคญัของกรรมการ
อิสระ	 เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ัน	 ๆ	 กรรมการโดยรวมจะเน้นหนักในการด�ารงรักษา	
และสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 พร้อมทั้งต้องมีความสามารถ
และเต็มใจทีจ่ะเรยีนรูก้จิการของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	 พร้อมทีจ่ะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอสิระ	 ตลอดจนอทุศิเวลา	
ทุ่มเทความสนใจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2.	 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.1	 ใช้ดลุยพินจิทีเ่ป็นอสิระของตนในการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์	โดยใช้ทกัษะและประสบการณ์ของตน	พจิารณาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2.2	 คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
2.3	 เสนอแนะ	แสดงความคิดเหน็ในการก�าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสงูสดุขององค์กร	และเสนอความคดิเหน็	

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2.4	 ควรเข้าประชุมทุกครั้งท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระเมื่อได้รับการแต่งตั้ง	และเป็นประจ�าทุกปี
2.5	 ท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระเมื่อได้รับการแต่งตั้ง	และเป็นประจ�าทุกปี
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	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน ์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 พ.ศ.	 2560	 	 เพื่อเป็นอีกกลไกในการสนับสนุน 
การป้องปรามการทจุรติภายในการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลยิง่ขึน้	และยงัสอดคล้องกบั 
หลักเกณฑ์ประเมินด้านความโปร่งใสของส�านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ 
โดยให้ผู้บริหาร	พนักงาน	ถือปฏิบัติ	ดังนี้	
	 1.	 ไม่น�าทรพัย์สินต่าง	 ๆ	 ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไปใช้ในงานอืน่ทีไ่ม่เกีย่วกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	 
ไม่ว่าด้วยตนเองหรอืผูอ่ื้น
	 2.	 ไม่น�าข้อมูลภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีการใด	 ๆ	 
ไม่ว่าด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้ใด
	 3.	 ไม่เรียก	 หรือรับ	 หรือยอมจะรับทรัพย์สินใด	 หรือประโยชน์ใด	 ๆ	 เพื่อการกระท�า	 หรือการงดเว้น 
การกระท�าใด	ๆ	ตามอ�านาจหน้าท่ี	เพือ่ประโยชน์ของตนเอง	และ/หรอืผู้ใดโดยทจุรติ
	 4.	 ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เพื่อการแสวงหาประโยชน์ของตนเอง	
และ/หรือของผู้อื่นโดยทุจริต
	 5.	ไม่เข้ามีส่วนได้เสียด้วยประการใด	ๆ	ไม่ว่าด้วยตนเอง	และ/	หรือร่วมกับผู้ใด	เพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทุจริต
	 6.	ไม่กระท�าการใด	ๆ	เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทุจริต	ไม่ว่าด้วยตนเอง	
หรือร่วมกับผู้ใด
	 7.	ท�ารายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมโดยถูกต้อง	ครบถ้วน	และ
ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
	 8.	 เฝ้าระวัง	 ตรวจสอบ	 ติดตาม	 การปฏิบัติของพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา	 เพื่อให้เกิด 
การก�ากับดูแลที่ดีและได้ผลส�าเร็จอย่างจริงจัง

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	 •	 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้สอดคล้องตาม 
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นมาตรฐานสากล	
พร้อมทั้งสามารถด�าเนินการสรุปรวบรวมข้อมูลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์	โดยได้จดัท�าระเบียบการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคว่าด้วยการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์
ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2560
	 •	 น�าระบบการบริหารความเสี่ยง	 ควบคุมภายใน	 และตรวจสอบภายใน	 มาใช้ในการควบคุม 
ลดความเสี่ยง	และตรวจติดตามประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอทุกปี
	 •	 ก�าหนดค่านิยมและพฤติกรรมจริยธรรม	 ที่มุ ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน	 รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	 และกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น 
ให้เกิดจิตส�านึกที่ดีที่จะหลีกเลี่ยงและไม่กระท�าการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน	3	กรณี	ประกอบด้วย	1.	 รายงานประจ�าปี	 2.	 รายงาน
กรณีมีการแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เล่ือนระดับ/ต�าแหน่ง	 และบรรจุใหม่	 และ	 3.	 รายงานกรณีมีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นระหว่างปี
	 •	 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงาน	 ซึ่งทุกกลุ่มต้องถือปฏิบัติและด�าเนินการรายงานตามกรอบแนวทางอย่างเคร่งครัด	 โดยข้อมูล 
ที่น�าเสนอต้องมีความครบถ้วน	 ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และทันกาล	 ครอบคลุมทั้งตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 
คู่สมรส	บุตร	และบุคคลในครอบครัว	เป็นต้น
	 •	 กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เก่ียวโยงกันกับบุคคลภายในขององค์กร	 คณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก�ากับดูแลการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 ทั้งนี้	 เพื่อท�าให้รายการดังกล่าว 
มีความโปร่งใส	ยุติธรรม	เสมอเหมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน 
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น	จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
	 •	 เปิดเผยนโยบาย	 กรอบหลักการ	 แนวปฏิบัติ	 และผลการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่
สาธารณชนภายนอกให้รบัรูอ้ย่างทัว่ถงึกนัเป็นประจ�าทุกปี	 ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เวบ็ไซต์	www.pea.co.th  
และรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	เป็นต้น

แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2560

	 คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จาก
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคผูท้รงคณุวฒุ	ิทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	มปีระสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน	บรหิารธรุกจิ	
การเงิน	และนิติศาสตร์	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งในรอบปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ด�ารงต�าแหน่ง
ตามวาระ	ดังนี้
	 ระหว่างวันที่	1	มกราคม	2560	ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ได้แก่
	 1.	 นายประสิทธิ์	สืบชนะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นายดนุชา	พิชยนันท์	กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร	กรรมการตรวจสอบ

	 เมื่อครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะใหม่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่
วันที่	25	สิงหาคม	2560	ถึงปัจจุบัน	ได้แก่
	 1.	 นางสาวพรรณิกา	อภิชาตบุตร		ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นายนิกร	สุศิริวัฒนนนท์		กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายพนิต	ธีรภาพวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
	 โดยมี	ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาค	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	พ.ศ.	2556	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2559	
(ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2560	 และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุง	ปี	2555	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	 ในปี	2560	ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	12	ครั้ง	ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และได้เชิญ
ผู้สอบบัญชี	(ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	เข้าหารือตามวาระที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เดินทาง
ไปดงูานและตรวจเยีย่มพนกังานทีก่ารไฟฟ้าต่าง	ๆ 	ในส่วนภมูภิาครวม	3	ครัง้	รบัทราบข้อมลูส�าคญัการไฟฟ้า	ปัญหา	อปุสรรค	
ในการด�าเนินงาน	ซึ่งในการประชุมและการเดินทางไปดูงาน	ฯ	ที่การไฟฟ้าต่าง	ๆ 	แต่ละครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานอย่างชัดเจนอย่างเป็นอสิระตรงไปตรงมา	เพือ่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานน�าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง	 โดยมีการรายงานผลที่มีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกครั้ง	 ทั้งนี้	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบ	โดยพจิารณาผลการด�าเนนิงานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
ในเรื่องต่าง	ๆ	พอสรุปได้ดังนี้
 1. สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยพิจารณาการสอบทานข้อมลูทีส่�าคญัของงบการเงนิ	ประจ�าเดอืน	ประจ�าไตรมาส	
และประจ�าปี	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย	รวมทั้งผลการด�าเนินงาน	ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และ 
ผู้สอบบัญชี	 (ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	โดยพิจารณาประเด็นที่ส�าคัญและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	 เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ได้จัดท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั	เชือ่ถอืได้	มกีารเปิดเผยข้อมลู 
อย่างเพียงพอ	เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
 2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณานโยบายแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (ระดับองค์กร)	 เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการน�าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญทั้งภายในและภายนอก	มีแผนงานและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 3. สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากแผนการ 
ตรวจสอบท่ีจดัท�าขึน้บนพืน้ฐานของการประเมนิความเส่ียงและการควบคุมภายใน	วธีิการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ	
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และประเด็นที่ตรวจพบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	และข้อคิดเห็นของส�านักตรวจสอบภายใน	รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน	 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด	และให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในสามารถ
ควบคุมจุดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	รวมถึงการปฏิบัติตาม	การควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้
 4. สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาและผลักดันให้การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เป็นไป 
ตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศค�าสั่งหรืออื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ต้องมีคุณธรรม	 
มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	ปราศจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	หรือการทุจริต	
และมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ	แนวปฏิบัติที่ดี	 เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกของพนักงานทุกระดับอย่าง 
ต่อเนื่อง	รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. การหารือกับผู้สอบบัญชี (ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ)		โดยเป็นการหารือ	เฉพาะทีไ่ม่มฝ่ีายบริหาร	เพือ่พจิารณา
ถึงขอบเขตแนวทางในการตรวจสอบ	 และผลการด�าเนินงานของผู้สอบบัญชี	 เพื่อช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี	 ลดความ 
ซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน	 และในปี	 2560	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 
2,000,000	บาท
 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการส่งเสริมในการเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการด�าเนินธุรกิจของการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ	มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ	 และประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
กระทรวงการคลัง	 นอกจากนี้	 ยังมีการทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ตามสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมออีกด้วย
 7. การกำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตร
ส�านักตรวจสอบภายใน	 แผนการตรวจสอบระยะ	 5	 ปี	 แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 สอบทานการปฏิบัติงานและผลการ 
ตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 สอบทานรายงานขัดกันทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
กบัประโยชน์ส่วนรวม	สอบทานประเมินความเหมาะสมเพยีงพอของทรพัยากรบคุคลและทรพัยากรอืน่	ๆ 	ของส�านกัตรวจสอบ
ภายใน	 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงรุก	 และสนับสนุนให้เกิดนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน
ตลอดจนสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเอง	ให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน
 
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย	ได้จัดท�ารายงานทางการเงิน
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 มีการบริหารความเสี่ยง	 และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระโดยปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ	รวมทัง้ได้ปฏบิติัตามกฎหมาย	ข้อบงัคับ	ระเบยีบ	และนโยบายทีส่�าคัญ	ไม่พบข้อบกพร่อง
ทีม่สีาระส�าคญัในการปฏบัิตหิน้าท่ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ	และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบรหิาร
และผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา	โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นส�าคัญ

(นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงภายใต้การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	ERM	และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	
(คตง.)	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	 รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายในตาม 
กรอบแนวคิด	 COSO	 -	 2013	 มาใช้ทั่วทั้งองค์กร	 โดยได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
แบ่งออกเป็นระดับองค์กรและระดับสายงาน	 	 มีช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผลทั้งการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริหารความเสี่ยงและระบบ 
การควบคุมภายในครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	 พร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	 ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินงานได้อย่างทันกาล	เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งปัจจุบันและอนาคต
	 ในปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานพร้อมจัดเตรียมแผนรองรับ	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร	 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบ	ปัจจัยเสี่ยงที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคน�ามาบริหารจัดการ	จ�านวน	6	ปัจจัยเสี่ยง	ดังนี้
	 1.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
	 2.	 ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการด�าเนินงานในอนาคต
	 3.	 การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	 4.	 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Security)
	 5.	 หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง
	 6.	 การเตรียมความพร้อมเรื่อง	Business	Model
	 ด้านระบบการควบคุมภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุม 
ภายใน	เพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในทีม่อียูม่คีวามทันสมยั	เพียงพอ	เหมาะสม	มปีระสทิธภิาพ	สามารถป้องกนัหรือ 
ลดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้	และจัดท�าหนังสอืรับรองการประเมนิผลการควบคมุภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ประจ�าปี	2560	(แบบ	ปอ.	1)	ส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ภายใน	90	วันหลังสิ้นปี	รวมทั้งจัดส่งส�าเนาหนังสือรับรอง	ฯ	ให้กระทรวงมหาดไทยด้วย
	 คณะกรรมการ	 ฯ	 ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เพื่อก�าหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ได้ตามเป้าหมาย	 โดยมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน	 
รวมทัง้แนวโน้มสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมนียัส�าคญัทกุไตรมาส	รวมทัง้สิน้	6	ครัง้	และตรวจเย่ียม
การปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายที่ส�านักงานการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค	1	ครั้ง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญและก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสม	 เพื่อให ้
การด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ	 	 และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนและ 
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการด�าเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงและตามระบบการควบคุมภายในที	่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดวางไว้จะเพิ่มโอกาสแห่งความส�าเร็จ	 สามารถลดปัญหา	 อุปสรรค	 ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดข้ึน 
ต่อการด�าเนินงานโดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เป็นองค์กรชั้นน�าสามารถมุ่งสู่การเป็น	 
“การไฟฟ้าแห่งอนาคต	(The	Electric	Utility	of	the	Future)”	ต่อไป

(นายดนุชา  พิชยนันท์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความเห็น

	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและบรษิทัย่อย	(กลุม่กจิการ)	และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กิจการ)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	 และงบแสดงฐานะ 
การเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการ	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า	งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย	และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและ
กิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชี	ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	
และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับชอบด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงิน 
แผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี	้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีส่�านกังานการตรวจเงนิ 
แผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น	 ซึ่งผู้บริหารคาดว่า 
จะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ	 คือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ	หรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
	 เม่ือส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการ 
ก�ากับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี	 โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น 
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่กิจการ
และของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม	 และการใช้ 
เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและเลิกกิจการ	 หรือหยุด 
ด�าเนินงาน	หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม	่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินอยู่ด้วย	 ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลู
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการจากการใช้งานงบการเงินเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	 การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินรวมถึง
	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ 
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน	ความเสีย่งที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอันเปน็สาระส�าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุรติ
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 •	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และของกิจการ
	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
	 •	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงาน 
ของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการทีเ่ก่ียวข้อง	หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจะเปลีย่นแปลงไป	
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ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	อย่างไรก็ตาม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่กจิการหรอืกจิการ
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
	 •	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	 รวมถึงการ 
เปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลู 
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
	 •	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ 
ต่อการก�าหนดแนวทางการควบคมุดแูล	และการปฏบิติังานตรวจสอบกลุม่กจิการ	ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูร้บัผดิชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ
ในระบบการควบคมุภายในหากส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้พบในระหว่างตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

(นางสุพร กลัดแพ)
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่	13

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่	2	เมษายน	2561
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.1,	5.1 	3,468,958,206	 	2,114,251,315	 	4,437,899,027	

เงินลงทุนชั่วคราว 5.2 	23,048,469,659	 	21,610,990,901	 	11,047,000,000	

ลูกหนี้การค้า 3.2,	5.3 	34,458,968,845	 	32,006,421,118	 	33,637,524,486	

ลูกหนี้อื่น 5.4 	648,452,756	 	392,434,436	 	429,206,192	

รายได้ค้างรับ 5.5 	4,273,364,139	 	5,784,083,731	 	8,842,446,113	

พัสดุคงเหลือ	 3.3,	5.6 	4,787,529,358	 	2,407,640,602	 	2,479,507,884	

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3.4,	5.7 36,507,258,445	 33,172,224,163	 34,854,819,163	

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 	2,153,924,038	 	2,081,321,471	 	2,219,514,039	

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย 	1,966,920,110	 	1,404,359,783	 	1,580,705,656	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	130,870,391	 	109,534,193	 	150,955,972	

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 111,444,715,947 101,083,261,713  99,679,578,532 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5,	5.8 	304,541,728	 	272,046,070	 	241,706,467	

เงินลงทุนในการร่วมค้า 3.5,	5.9 	5,434,289	 	- 	-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3.7,	5.11 	586,023,502	 	705,798,177	 	715,013,852	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 3.8,	5.12 253,297,161,830	 242,498,008,933	 232,667,595,872	

งานระหว่างก่อสร้าง 3.9,	5.13 	31,016,809,025	 	30,983,959,223	 	32,593,887,673	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3.10,	5.14 	1,770,503,688	 	2,590,321,928	 	1,036,758,458	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.15 	177,606,694	 	175,911,340	 	108,896,963	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287,158,080,756 277,226,045,671 267,363,859,285 

รวมสินทรัพย์ 398,602,796,703 378,309,307,384 367,043,437,817 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 37,236,135,661 34,170,463,341 36,837,059,279

เจ้าหนี้อื่น 5.16 2,377,032,197 2,287,885,689 2,537,617,815

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,266,445,279 3,861,762,911 3,492,177,031

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
3.11,	3.12,	

5.17,	7.2,	7.3
7,538,410,551 5,234,599,704 7,911,662,071

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

5.18 1,020,374,225 884,896,194 981,968,304

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 697,038,417 730,134,011 828,321,920

เงินรายได้แผ่นดินค้างน�าส่งคลัง 5.19 8,164,500,000 7,094,500,000 6,672,000,000

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 1,654,312,436 1,544,352,230 1,416,104,473

เจ้าหนี้เงินรับฝาก 5.20 680,523,212 699,433,832 701,196,409

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.21 436,707,317 472,780,039 600,635,935

รวมหนี้สินหมุนเวียน 64,071,479,295 56,980,807,951 61,978,743,237

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว
3.11,	3.12,	

5.17,	7.2,	7.3
68,612,498,966 72,840,392,754 76,370,942,832

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 3.13,	5.22 208,007,755 197,639,799 192,209,799

ภาระผูกพันในการก่อสร้าง 5.23 9,272,147,076 9,758,704,314 9,445,293,362

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.18 1,626,262,403 2,043,544,704 427,048,106

รายได้รอการรับรู้ 3.14,	5.24 48,890,424,439 46,175,035,148 43,595,839,529

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 3.15,	5.25 27,353,866,171 25,544,476,466 23,654,542,773

เงินประกันการขายและบริการ 869,960,139 827,592,680 764,763,125

กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 3.16,	5.26 8,637,850 7,876,330 7,082,282

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3.17,	5.27 13,083,695,706 12,832,850,408 11,030,895,417

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 275,613,631 235,777,188 93,097,870

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 170,201,114,136 170,463,889,791 165,581,715,095

รวมหนี้สิน 234,272,593,431 227,444,697,742 227,560,458,332

ส่วนของทุน

ทุนประเดิม 87,003,887 87,003,887 87,003,887

ทุนรับจากงบประมาณ 4,802,500,915 4,802,500,915 4,802,500,915

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว 4,273,341 - -

	 ยังไม่ได้จัดสรร 159,436,425,129 145,975,104,840 134,593,474,683

รวมส่วนของทุน 164,330,203,272 150,864,609,642 139,482,979,485

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 398,602,796,703 378,309,307,384 367,043,437,817

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดยกมา)

(ปรับปรุงใหม่)

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.1,	5.1 2,997,425,587 1,815,000,305 4,063,721,026	

เงินลงทุนชั่วคราว 5.2 22,935,888,058 21,500,000,000 11,047,000,000	

ลูกหนี้การค้า 3.2,	5.3 34,440,165,794 31,983,699,504 33,636,753,788	

ลูกหนี้อื่น 5.4 644,655,014 391,796,684 512,793,080	

รายได้ค้างรับ 5.5 4,179,630,107 5,778,825,350 8,842,201,419	

พัสดุคงเหลือ 3.3,	5.6 4,781,185,724 2,404,645,308 2,475,909,039	

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3.4,	5.7 36,457,258,445 33,172,224,163 34,854,819,163	

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,153,787,603 2,081,312,682 2,219,497,193	

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย 1,970,997,587 1,404,359,783 1,580,705,656	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 129,963,241 109,500,994 150,955,972	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 110,690,957,160 100,641,364,773 99,384,356,336 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3.6,	5.10 782,283,750 557,283,750 473,283,750	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3.7,	5.11 586,023,502 705,798,177 715,013,852	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 3.8,	5.12 253,294,965,419 242,495,514,744 232,665,233,118	

งานระหว่างก่อสร้าง 3.9,	5.13 31,016,809,025 30,983,959,223 32,593,887,673	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.10,	5.14 1,770,364,082 2,590,190,312 1,036,699,249	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.15 163,611,148 174,597,662 108,208,185	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287,614,056,926 277,507,343,868 267,592,325,827 

รวมสนิทรพัย์ 398,305,014,086 378,148,708,641 366,976,682,163 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 37,236,135,661 34,170,463,341 36,837,059,279

เจ้าหนี้อื่น 5.16 2,350,018,354 2,249,368,103 2,521,511,418

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,190,255,703 3,858,358,447 3,491,747,938

เงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี
3.11,	3.12,	

5.17,	7.2,	7.3
7,538,410,551 5,234,599,704 7,911,662,071

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

5.18 1,019,613,245 884,185,050 981,303,446

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 697,038,417 730,134,011 828,321,920

เงินรายได้แผ่นดินค้างน�าส่งคลัง 5.19 8,164,500,000 7,094,500,000 6,672,000,000

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 1,658,201,068 1,544,352,230 1,416,104,473

เจ้าหนี้เงินรับฝาก 5.20 680,523,212 699,433,832 701,196,409

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.21 435,617,624 472,167,220 600,613,898

รวมหนี้สินหมุนเวียน 63,970,313,835 56,937,561,938 61,961,520,852

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว
3.11,	3.12,	

5.17,	7.2,	7.3
68,612,498,966 72,840,392,754 76,370,942,832

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 3.13,	5.22 208,007,755 197,639,799 192,209,799

ภาระผูกพันในการก่อสร้าง 5.23 9,272,147,076 9,758,704,314 9,445,293,362

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.18 1,626,174,914 2,042,757,455 425,610,933

รายได้รอการรับรู้ 3.14,	5.24 48,890,424,439 46,175,035,148 43,595,839,529

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 3.15,	5.25 27,353,866,171 25,544,476,466 23,654,542,773

เงินประกันการขายและบริการ 869,960,139 827,563,280 764,403,350

กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 3.16,	5.26 8,637,850 7,876,330 7,082,282

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3.17,	5.27 13,082,835,784 12,831,935,361 11,030,227,987

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 275,613,631 235,777,188 93,042,182

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 170,200,166,725 170,462,158,095 165,579,195,029

รวมหนี้สิน 234,170,480,560 227,399,720,033 227,540,715,881

ส่วนของทุน

ทุนประเดิม 87,003,887 87,003,887 87,003,887

ทุนรับจากงบประมาณ 4,802,500,915 4,802,500,915 4,802,500,915

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 159,245,028,724 145,859,483,806 134,546,461,480

รวมส่วนของทุน 164,134,533,526 150,748,988,608 139,435,966,282

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 398,305,014,086 378,148,708,641 366,976,682,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ 461,766,460,690 454,647,093,950

รายได้อื่น 2,139,793,423 2,148,163,125

รวมรายได้
3.19, 
5.29

463,906,254,113 456,795,257,075

ค่าใช้จ่าย

ค่าซื้อไฟฟ้า 375,777,159,404 371,670,586,818

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 23,474,950,724 23,159,685,094

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 1,073,787,472 1,082,621,302

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
3.20,	
5.28

131,215,864 129,249,470

ค่าป้องกัน	ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	และก่อสร้าง 4,724,978,825 4,931,190,556

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 19,703,082,174 19,007,278,084

ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�าเนินงาน 8,154,582,594 7,663,439,555

ค่าใช้จ่ายอื่น 349,521,226 176,681,685

ต้นทุนทางการเงิน
3.21,	
5.29

3,056,539,682 3,087,743,532

 รวมค่าใช้จ่าย 5.29 436,445,817,965 430,908,476,096

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.29 71,479,316 69,609,603

 กําไรสําหรับปี 5.29 27,531,915,464 25,956,390,582

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทุน	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

3.17,	
5.27

(208,710,201) (1,543,760,425)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 27,323,205,263 24,412,630,157

	หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ 461,617,736,101 454,593,991,738	

รายได้อื่น 2,129,681,061 2,142,563,393	

รวมรายได้ 3.19,	
5.29

463,747,417,162 456,736,555,131 

ค่าใช้จ่าย

ค่าซื้อไฟฟ้า 375,777,159,404 371,670,586,818	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 23,459,208,440 23,151,769,338	

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 1,073,490,065 1,082,332,913	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3.20,	
5.28

130,191,209 127,517,299	

ค่าป้องกัน	ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	และก่อสร้าง 4,714,055,241 4,915,980,271	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 19,702,087,464 19,006,481,314	

ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�าเนินงาน 8,033,029,893 7,629,769,443	

ค่าใช้จ่ายอื่น 349,521,198 176,681,685	

ต้นทุนทางการเงิน 3.21,	
5.29

3,056,454,964 3,087,612,527	

รวมค่าใช้จ่าย 5.29 436,295,197,878 430,848,731,608 

กําไรสําหรับปี 5.29 27,452,219,284 25,887,823,523 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทนุ	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

3.17,	
5.27

(209,062,733) (1,543,801,197)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 27,243,156,551 24,344,022,326 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

ทุนประเดมิและ 
ทุนรับจาก

งบประมาณ

กำาไรสะสม

จดัสรรแล้ว ยังไม่ได้จดัสรร รวมส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2559 4,889,504,802 - 134,593,474,683 139,482,979,485 

ผลสะสมจาก

	 ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดิน
น�าส่งคลังปี	2558

5.19 - - 8,000,000 8,000,000

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 4,889,504,802 - 134,601,474,683 139,490,979,485 

เงินรายได้แผ่นดินน�าส่ง 
คลังระหว่างกาลปี	2559

5.19 - - (5,944,500,000) (5,944,500,000)

ส�ารองเงินรายได้แผ่นดินน�าส่ง
คลังจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	 
	 2559

5.19 - - (7,094,500,000) (7,094,500,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส�าหรับปี	2559

- - 24,412,630,157 24,412,630,157

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2560 4,889,504,802 - 145,975,104,840 150,864,609,642 

ผลสะสมจาก

	 ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดิน
น�าส่งคลังปี	2559	 
 (เพิ่มเติม)

5.19 - - (611,633) (611,633)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 4,889,504,802 - 145,974,493,207 150,863,998,009 

ส�ารองตามกฏหมาย - 4,273,341 (4,273,341) -

เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง
ระหว่างกาลปี	2560

5.19 - - (5,692,500,000) (5,692,500,000)

ส�ารองเงินรายได้แผ่นดินน�าส่ง
คลังจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	 
	 2560

5.19 - - (8,164,500,000) (8,164,500,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส�าหรับปี	2560

- - 27,323,205,263 27,323,205,263

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2560 4,889,504,802 4,273,341 159,436,425,129 164,330,203,272

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

รายงานประจ�าปี 2560
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนประเดิมและ
ทุนรับจาก

งบประมาณ
กำาไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2559  4,889,504,802  134,546,461,480  139,435,966,282 

ผลสะสมจาก

	 ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	
ปี	2558

5.19 	-	 	8,000,000	 	8,000,000	

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว  4,889,504,802  134,554,461,480  139,443,966,282 

เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังระหว่างกาล 
ปี	2559

5.19 	-	 (5,944,500,000) (5,944,500,000)

ส�ารองเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจาก 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	2559

5.19 	-	 (7,094,500,000) (7,094,500,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	2559 	-	 	24,344,022,326	 	24,344,022,326	

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2560  4,889,504,802  145,859,483,806  150,748,988,608 

ผลสะสมจาก

	 ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	
ปี	2559	(เพิ่มเติม)

5.19 	-	 (611,633) (611,633)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว  4,889,504,802  145,858,872,173  150,748,376,975 

เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังระหว่างกาล 
ปี	2560

5.19 - (5,692,500,000) (5,692,500,000)

ส�ารองเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจาก 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	2560

5.19 	-	 (8,164,500,000) (8,164,500,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	2560 	-	 	27,243,156,551	 	27,243,156,551	

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560  4,889,504,802  159,245,028,724  164,134,533,526 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2560
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 	27,531,915,464	 	25,956,390,582	

ปรับปรุงกระทบยอดก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 	19,874,618,267	 	19,170,427,246	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 	13,014,796	 	12,151,225	

ส�ารองวัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย 	(3,675,456) 	29,133,316	

รายได้รอการรับรู้ตัดจ่าย 	(3,930,159,376) 	(3,748,185,276)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 	42,135,097	 	258,194,567	

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 	9,884,956	 	3,447,930	

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	147,990,449	 	33,809,730	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายพัสดุ 	(6,378,674) 	(12,970,585)

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 	10,555,759	 	(20,950,374)

รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน -	 	(105,550)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	(71,479,316) 	(69,609,603)

ดอกเบี้ยรับ 	(1,154,028,011) 	(1,209,899,672)

ดอกเบี้ยจ่าย 	3,054,550,099	 	3,085,665,151	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 
และหนี้สินด�าเนินงาน

 45,518,944,054  43,487,498,687 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	

ลูกหนี้การค้า 	(2,458,900,055) 	1,611,528,581	

ลูกหนี้อื่น 	(262,680,787) 	43,814,758	

รายได้ค้างรับ 	(145,396,205) 	2,761,408,621	

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 	1,154,532,175	 	1,506,853,434	

พัสดุคงเหลือ	 	(3,578,925,503) 	327,660,273	

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 	(3,335,034,281) 	1,682,594,999	

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 	(72,602,567) 	138,192,568	

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย 	(562,560,328) 	176,345,873	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(21,336,197) 	41,421,778	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	(1,695,354) 	(66,633,817)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า	 	3,065,672,321	 	(2,666,595,938)

เจ้าหนี้อื่น	 	20,327,991	 37,734,514

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 	109,960,206	 128,247,757

เจ้าหนี้เงินรับฝาก 	(18,910,620) (1,762,576)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�าปี 2560
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	404,682,369	 	369,585,879	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	(35,589,723) 	(125,873,827)

ภาระผูกพันงานก่อสร้าง	 	(486,557,239) 	313,410,952	

รายได้รอการรับรู้ 	6,645,548,667	 	6,327,380,895	

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 	1,809,389,705	 	1,889,933,693	

เงินประกันการขายและบริการ 	42,367,459	 	62,829,555	

เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 	761,520	 	794,048	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	39,836,443	 	142,679,319	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 47,831,834,051 58,189,050,026

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว 	(1,437,478,758) 	(10,563,990,901)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 	(5,473,130) -	

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 	39,022,500	 	39,270,000	

เงินสดจ่ายในที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	(4,653,567,996) 	(5,045,693,086)

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง 	(22,884,181,044) 	(21,196,428,493)

ดอกเบี้ยจ่ายโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง 	(293,320,470) 	(447,373,746)

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(25,609,232) 	(314,884,816)

เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 	(425,374) 	(260,280)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	(29,261,033,504) 	(37,529,361,322)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 	(2,897,866,249) 	(3,091,453,370)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	(5,234,638,702) 	(10,186,662,071)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	3,300,000,000	 	4,000,000,000	

เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	(1,251,588,705) 	(1,096,720,975)

เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 	(11,132,000,000) 	(12,608,500,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	(17,216,093,656) 	(22,983,336,416)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,354,706,891 (2,323,647,712)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  2,114,251,315  4,437,899,027 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3.1, 5.1 3,468,958,206 2,114,251,315

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2560
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2560 ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 	27,452,219,284	 	25,887,823,523	

ปรับปรุงกระทบยอดก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)

	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	19,873,623,557	 	19,169,630,476	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 	13,014,796	 	12,151,225	

ส�ารองวัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย 	(3,675,456) 	29,133,316	

รายได้รอการรับรู้ตัดจ่าย 	(3,930,159,376) 	(3,748,185,276)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 	41,837,690	 	257,906,177	

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 	9,884,956	 	3,447,930	

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	147,990,449	 	33,809,730	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายพัสดุ 	(6,378,674) 	(12,970,585)

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 	10,555,759	 	(20,950,374)

รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน -	 	(105,550)

ดอกเบี้ยรับ 	(1,148,905,787) 	(1,205,569,760)

ดอกเบี้ยจ่าย 3,054,465,381	 3,085,534,146	

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	
และหนี้สินด�าเนินงาน

	45,514,472,579	 	43,491,654,978	

	 สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	

ลูกหนี้การค้า 	(2,462,818,619) 	1,633,479,498	

ลูกหนี้อื่น 	(259,520,796) 	44,039,398	

รายได้ค้างรับ 	(56,833,748) 	2,765,608,621	

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 	1,149,323,145	 	1,503,337,209	

พัสดุคงเหลือ	 	(3,575,577,163) 	327,056,722	

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 	(3,285,034,281) 	1,682,594,999	

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 	(72,474,921) 	138,184,511	

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย 	(566,637,805) 	176,345,873	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	(20,462,247) 	41,454,978	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	10,986,515	 	(66,008,918)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า	 	3,065,672,321	 	(2,666,595,938)

เจ้าหนี้อื่น	 	31,831,735	 	15,323,325	

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 	113,848,838	 	128,247,757	

เจ้าหนี้เงินรับฝาก 	(18,910,620) 	(1,762,576)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�าปี 2560
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2560 ปี 2559

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 331,897,256	 366,610,509	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (36,066,597) (126,464,608)

ภาระผูกพันงานก่อสร้าง	 (486,557,239) 313,410,952	

รายได้รอการรับรู้ 6,645,548,667	 6,327,380,895	

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 1,809,389,705	 1,889,933,693	

เงินประกันการขายและบริการ 42,396,859	 63,159,930	

เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 761,520	 794,048	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 39,836,443	 142,735,006	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 47,915,071,547 58,190,520,862

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว (1,435,888,058) (10,453,000,000)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย (225,000,000) -	

เงินสดจ่ายในที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (4,652,909,616) (5,044,782,473)

เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง (22,884,181,044) (21,196,428,493)

ดอกเบี้ยจ่ายโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง (293,320,470) (447,373,746)

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (25,562,689) (314,794,817)

เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (425,374) (260,280)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (29,517,287,251) (37,456,639,809)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (2,897,866,249) (3,091,453,370)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 (5,234,638,702) (10,186,662,071)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 3,300,000,000	 4,000,000,000	

เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,250,854,063) (1,095,986,333)

เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (11,132,000,000) (12,608,500,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (17,215,359,014) (22,982,601,774)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,182,425,282 (2,248,720,721)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,815,000,305 4,063,721,026 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3.1, 5.1 2,997,425,587 1,815,000,305

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค	ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2503	
โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่	200	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	และมีวัตถุประสงค ์
ที่ส�าคัญคือ	การผลิต	จัดให้ได้มา	จัดส่ง	และจัดจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ในเขต
จ�าหน่าย	74	จังหวัดทั่วประเทศ	ยกเว้น	กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	และสมุทรปราการ
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส�าคัญกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
โดยกระแสไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าเกือบทัง้หมดเป็นการซือ้กระแสไฟฟ้าจาก	กฟผ.	ดงันัน้	งบการเงนินี้
อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่	 หรือผลการด�าเนินงานซึ่งอาจเกิดข้ึนในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินงาน 
โดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่
รบัรองท่ัวไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.	2543	ซ่ึงหมายความรวมถงึมาตรฐานการบัญชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญติั
วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	รวมถึงการตีความและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	และประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559	ประกาศ	ณ	วันที่	11	ตุลาคม	
2559	
	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของ 
งบการเงิน	ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 งบการเงินรวม	ได้รวมงบการเงนิของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและงบการเงนิของบรษิทัย่อย	ได้แก่	บรษิทั	พอีเีอ	เอน็คอม	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ�านาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	50	 
ของทุนที่ช�าระแล้ว	โดยได้ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส�าคัญระหว่างกันแล้ว
	 สัดส่วนการถือหุ้นและจ�านวนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5.8,	5.9	และ	5.10	ตามล�าดับ
	 งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 ได้แก่	 งบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ซึ่งรวมถึงรายการบัญชีต่าง	 ๆ	 ของกองทุน
สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�าขึ้นจากงบการเงินฉบับที่เป็นภาษาไทย	ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกัน	ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	มีรายละเอียดดังนี้
   2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดบัญชีปัจจุบัน
	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคได้น�ามาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัชี	
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี	ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2560	 มาถือปฏิบัติแล้ว	 ซ่ึงฝ่ายบริหารของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า	ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย
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  2.2.2 ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 
มีรายละเอียด	ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง
ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2560)	 การน�าเสนองบการเงิน
ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2560)	 สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2560)	 งบกระแสเงินสด
ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2560)	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
	 และข้อผิดพลาด
ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	
ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	 ภาษีเงินได้
ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2560)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาเช่า
ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 รายได้
ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2560)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2560)	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2560)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ
ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2560)	 ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2560)	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2560)	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2560)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า
ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2560)	 ก�าไรต่อหุ้น
ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2560)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับท่ี	37	(ปรับปรุง	2560)	 ประมาณการหนีส้นิ	หนีส้นิท่ีอาจเกดิขึน้	และสินทรพัย์ทีอ่าจเกดิข้ึน
ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2560)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2560)	 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2560)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2560)	 การรวมธุรกิจ
ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาประกันภัย
ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2560)	 การส�ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2560)	 ส่วนงานด�าเนินงาน
ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 งบการเงินรวม
ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 การร่วมการงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) เรื่อง
ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง
ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	–	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	–	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2560)	 ภาษีเงินได้	–	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2560)	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2560)		 รายได้	–	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2560)	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
	 การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2560)	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2560)	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2560)	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	

(ปรับปรุง	2560)	เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับท่ี	14	(ปรับปรุง	2560)	 ข้อจ�ากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�าหนดเงนิทนุขัน้ต�า่

และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2560)	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2560)	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2560)	 เงินที่น�าส่งรัฐ

	 ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยได้ประเมินและเห็นว่าการน�ามาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติเมื่อมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 
งบการเงินที่จะน�าเสนอ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย	เงินสดในมือ	เงินฝากธนาคาร	และเงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

 3.2 ลูกหนี้การค้า
	 	 ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นประมาณการที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การเก็บเงนิจากลูกหนีไ้ม่ได้	โดยประมาณขึน้จากประสบการณ์ในการเกบ็เงนิในอดตี	และตามสถานะปัจจบุนัของลกูหน้ีทีไ่ม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงค้าง	ณ	 วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน	 หลังหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว	 
ซ่ึงเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบญัชีและการเงนิของรัฐวสิาหกิจ	พ.ศ.	2548	และมติคณะกรรมการตรวจสอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่	3/2549	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2549	ซึ่งได้ก�าหนด	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้	ดังนี้

	 รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น

 3.3  พัสดุคงเหลือ
	 	 พสัดคุงเหลอืแสดงตามราคาทนุหรอืมูลค่าสทุธทิีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า	ราคาทนุค�านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ 
ถ่วงน�้าหนัก	ส�าหรับวัสดุล้าสมัย	และวัสดุรอการปรับปรุงจะตั้งส�ารองการเสื่อมสภาพเต็มจ�านวน

 3.4  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
	 	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	จ�าแนกเป็น
   3.4.1	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน	 
มีระยะเวลาใช้เงินภายในหนึ่งรอบปีบัญชี	 โดยมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน	 ได้แก่	 เงินกองทุนเงินประกัน 
การใช้ไฟฟ้า	 เงินทุนสะสมเพื่อช�าระคืนพันธบัตร	 และเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ค�้าประกันกับธนาคารทั้งหมดเป็นเงิน 
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน	 
เงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงินที่ใช้ในกิจการเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า	 และเงินกองทุนพิเศษเคเอฟดับบลิว	 
ใช้เป็นทุนการศึกษา	อบรม	วิเคราะห์	และวิจัย	
   3.4.2 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะ 
การเงิน	 มีระยะเวลาใช้เงินเกินกว่าหน่ึงรอบปีบัญชีและไม่สามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมด�าเนินงาน	 คือ	 เงินกองทุนสงเคราะห์ 
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 3.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

 3.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
	 	 ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ระยะเวลาค้างชำาระ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละ

เกินกว่า	6	เดือน	–	1	ปี 50

เกินกว่า	1	ปี 100
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 3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ประกอบด้วย	สินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารที่ได้มาเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน	 
แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์	 และ/หรือที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า	 โดยการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเลือกใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 โดยแสดง 
ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม	(ถ้ามี)

 3.8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	 	 นโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา	สรุปได้ดังนี้
	 	 ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน	 ซ่ึงค�านวณจากราคาซ้ือสินทรัพย์บวกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ในการท�าให้สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานตามที่ประสงค์ไว้	 สินทรัพย์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สร้างข้ึนเองบันทึกด้วยราคาต้นทุนการก่อสร้าง	 ซึ่งประกอบด้วยค่าวัสดุ	 ค่าแรงงานทางตรง	 และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การก่อสร้าง
	 	 ที่ดินแสดงในราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์	(ถ้ามี)
	 	 ทีด่นิ	ประกอบด้วย	ท่ีดนิท่ีใช้ด�าเนนิงาน	และทีดิ่นทีไ่ด้มาโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ใช้ในการด�าเนินงาน	และมแีผนการ
ด�าเนินงานที่แน่นอนภายใน	1	ปี
	 	 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์	 
ดังต่อไปนี้

	 	 กรณีที่เกิดการด้อยค่าในที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 	 กรณีจ�าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี	 พร้อมกับบันทึกก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่ายโดยถือเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ		

 3.9 งานระหว่างก่อสร้าง
	 	 งานระหว่างก่อสร้างได้บันทึกรวมต้นทนุค่าก่อสร้าง	ต้นทนุการกูย้มืทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการจดัหาเงนิกูเ้พือ่ใช้ใน
การก่อสร้าง	และต้นทนุอืน่ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการก่อสร้างสนิทรัพย์	หรือท�าให้สนิทรัพย์น้ันอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้	ทัง้นี้	
งานระหว่างก่อสร้างไม่ได้รวมค�านวณค่าเสื่อมราคา

 3.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
	 	 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	ประกอบด้วยสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	และระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรปู
ส�าหรับธุรกิจหลัก	ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)
	 	 การตดัจ�าหน่ายสทิธใินการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	และระบบคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปส�าหรับธรุกิจหลกั	
ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า	 จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตราร้อยละต่อปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 3	และ	6.25

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 3	-	20

ระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 4	-	20

เครื่องตกแต่ง	เครื่องมือ	เครื่องใช้และยานพาหนะ 4	-	20
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 3.11 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
	 	 รายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีเ่กดิรายการสนิทรพัย์และ 
หนี้สินท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ	ณ	 วันสิ้นงวดบัญชี	 จะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เป็นอัตราอ้างอิง	 ณ	 วันนั้น	 รายการก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือ 
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในงวดบัญชีนั้น

 3.12 เครื่องมือทางการเงิน
	 	 สนิทรพัย์ทางการเงนิ	ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ประกอบด้วย	เงนิสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด	และลูกหนี้การค้า	ส่วนหนี้สินทางการเงิน	หมายถึง	สัญญาที่ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เกิดภาระผูกพันที่จะ
ต้องปฏิบัติ	ประกอบด้วย	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้อื่น	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว

 3.13 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องบันทึกประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระ
หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย	หรือจากการคาดการณ์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต	 และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหน้ีสินดังกล่าว	 โดยจ�านวน
เงินตามภาระหนี้สินสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้
	 	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคต้องรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิด้วยจ�านวนประมาณการทีด่ทีีส่ดุของรายจ่ายทีต้่องน�าไปจ่าย
ช�าระภาระผูกพนัในปัจจุบัน	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	โดยต้องค�านงึถงึความเสีย่งและความไม่แน่นอนของภาระผกูพัน 
ดงักล่าว	ซ่ึงสามารถวดัได้โดยใช้กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะช�าระภาระผกูพันในปัจจุบนั	เป็นมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงมลูค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องช�าระภาระผูกพันในปัจจุบันนั้น
	 	 การจัดประเภทประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะถึงก�าหนดช�าระในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเป็นประมาณการ	 
หนี้สินระยะสั้น	และประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะช�าระคืนเกินกว่า	1	ปี	เป็นประมาณการหนี้สินระยะยาว

 3.14 รายได้รอการรับรู้
   3.14.1 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 เป็นเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้
ไฟฟ้าเพื่อน�ามาแบ่งเบาภาระในการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตลอดจน
ภาระในการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างดังกล่าวแสดงเป็นรายได ้
รอการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ	5	ต่อปี	(เท่ากับอัตราค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
   3.14.2 รายได้จากการรบับรจิาค	เป็นสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบับรจิาคซึง่ใช้ในการด�าเนนิงาน	ส่วนใหญ่เป็นสนิทรพัย์ระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายกให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระในการบ�ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว	
แสดงเป็นรายได้จากการรับสินทรัพย์บริจาครอการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	 และรับรู้เป็นรายได้ในอัตราที่สอดคล้องกับ
การคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
	 	 ส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน	 รับรู้เป็นรายได้อื่น	 ๆ	 ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ได้รับ
   3.14.3 รายได้จากการรับบริจาคจากสถาบันการเงินต่างประเทศ	 เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากสถาบันการเงิน 
ต่างประเทศซึ่งให้อยู่ในรูปของส่วนลดดอกเบี้ย	 เพื่อน�าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง	 ๆ	 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 โดยแสดงเป็น 
รายได้รอการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	และรับรู้เป็นรายได้ตามจ�านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   3.14.4 รายได้ค่าเช่ารอการรบัรู	้เป็นรายได้ค่าเช่าทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับล่วงหน้าจากการให้บคุคลภายนอก
เช่าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามอายุ
ของสัญญาเช่า
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 3.15 เงินประกันการใช้ ไฟฟ้า
	 	 เงนิประกนัการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงนิทีผู่ใ้ช้ไฟฟ้าน�ามาวางแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพือ่เป็นหลักประกันในการใช้ไฟฟ้า	
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�าฝากธนาคาร	 ชื่อบัญชี	 “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า”	 ส�าหรับเป็นเงินส�ารองกรณีผู้ใช้ไฟฟ้า 
ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	 ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับน�าฝากธนาคารชื่อบัญชี	 “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า”	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน�าดอกผลจากกองทุน	 ฯ	 จ่ายคืนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่น�าเงินสดมาเป็นหลักประกัน
การใช้ไฟฟ้า	 ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังานก�าหนด	 รวมทัง้ใช้ในกิจกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์และ/ 
หรือเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	พ.ศ.	 2557	 โดยแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบรหิารกองทุน	ฯ	ซึง่มีหน้าท่ีก�ากับ	ดแูล	และควบคุมการด�าเนนิงานเกีย่วกบักองทนุเงนิประกนัการใช้ไฟฟ้า	และ
ดอกผลจากกองทนุเงนิประกันการใช้ไฟฟ้า	ทกุเดอืนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะโอนเงนิเข้าบญัช	ี“กองทนุเงนิประกนัการใช้ไฟฟ้า”	
ตามจ�านวนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสุทธิที่เพิ่มขึ้น	 กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนหรือมีปัญหา 
สภาพคล่องทางการเงนิสามารถน�าเงนิประกัน	ฯ	ไปใช้หมนุเวยีนได้	โดยน�าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคพจิารณา
อนมุตั	ิและจะทยอยคนืไม่น้อยกว่าเดอืนละ	100	ล้านบาท	จนกว่าจะเตม็วงเงนิ	ฝากเข้าบญัช	ี“กองทนุเงนิประกันการใช้ไฟฟ้า”	
รวมท้ังจ่ายผลตอบแทนตามอัตราดอกเบีย้	เงนิฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ทีค่ดิให้หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ	
โดยน�าฝากเข้าบัญชี	“ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า”	กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนเงินหมุนเวียนหรือ
มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน	 สามารถชะลอการคืนเงินดังกล่าวได้	 โดยให้น�าเสนอผู้ว่าการ	 ฯ	 เป็นผู้อนุมัติ	 และรายงาน 
ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ

 3.16 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 
ในกรณพ้ีนจากต�าแหน่งหน้าทีโ่ดยไม่มคีวามผดิ	ตามข้อบงัคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทนุสงเคราะห์และการสงเคราะห์ 
ผู้ปฏิบัติงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522	โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	10	
ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน	 และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ทั้งนี้	 ได้รวมรายการ
บัญชีของกองทนุสงเคราะห์ผูป้ฏบิติังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคไว้ในงบการเงนิของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	โดยตดัรายการระหว่างกนั

 3.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
   3.17.1 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น
	 	 	 	 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะส้ัน	 ประกอบด้วย	 เงินเดือน	 ค่าล่วงเวลา	 เงินโบนัส	 สิทธิการลาต่าง	 ๆ	 
รวมท้ังผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่	ๆ 	ตามข้อตกลงของการจ้างงาน	ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเกีย่ว
กับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
   3.17.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    3.17.2.1 โครงการสมทบเงิน
	 	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ	3	-	15	ของเงินเดือน	และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	 9	 -	 11	 ของเงินเดือนสมาชิก	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการ 
สมทบเงิน
	 	 	 	 จ�านวนเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5.26
    3.17.2.2 โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
	 	 	 	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ประกอบด้วย	 เงินตอบแทนความชอบ 
ในการท�างานภายใต้พระราชบญัญตัแิรงงานวสิาหกจิสมัพนัธ์	พ.ศ.	2543	เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	ทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
เลกิจ้างโดยไม่มคีวามผดิ	วนัลาพกัผ่อนทีย่งัไม่ได้ใช้สทิธขิองพนกังาน	ของทีร่ะลกึส�าหรบัพนกังานเกษยีณอาย	ุและผลประโยชน์
หลังออกจากงานอื่น	ๆ	ภายใต้ข้อก�าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
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	 	 	 	 ต้ังแต่วนัที	่1	มกราคม	2554	ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานประเภทโครงการผลประโยชน์
ค�านวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 (Projected	
Unit	Credit	Method)	อันเป็นประมาณการจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
โดยค�านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อัตรามรณะ	อายุงาน	และปัจจัยอื่น	ๆ
	 	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานสทุธจิากต้นทุนบริการในอดีตทีย่งัไม่รับรู้	และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	(ถ้ามี)	และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 	 	 	 ก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	 Gain/Loss)	 รับรู ้
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   3.17.3 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาวอื่น
	 	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคมสีวัสดกิารพนกังานทีเ่ป็นผลประโยชน์ระยะยาวอืน่	 ส�าหรับพนกังานทีท่�างานให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคครบตามจ�านวนปีทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก�าหนด	โดยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคบนัทึกรายการผลประโยชน์ของ
พนกังานดงักล่าวด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยนักคณติศาสตร์ประกันภยั

 3.18 กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตเิพ่ือส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยทีีม่อียูแ่ล้วและเทคโนโลยี
ใหม่	 ๆ	 ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อลดการพึ่งพาหรือน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถน�าผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การด�าเนินงานของ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	 โดยจัดสรรงบประมาณส�าหรับกองทุนฯ	 ให้ทนุแก่สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวจัิย	และพฒันาภายใน
ประเทศและหน่วยงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 	 การให้ทุนวิจัยและพัฒนา	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น

 3.19 การรับรู้รายได้
	 	 รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	รบัรูเ้ป็นรายเดอืนตามก�าหนดเวลารอบการจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของ
ลูกค้าจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
	 	 รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	รับรู้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
	 	 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า	รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
	 	 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างรอการรับรู้	 รับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ	 5	 ต่อปี	 (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	
	 	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 3.20 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 เป็นค่าตอบแทนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�านาจ 
ตัดสินใจทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทน

 3.21 ต้นทุนทางการเงิน
	 	 ต้นทนุทางการเงิน	เป็นค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาเงนิทนุมาด�าเนินงาน	ได้แก่	ดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนยีมจ่าย
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาคาร	 และระบบผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 จาก
การกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยเฉพาะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ทั้งจ�านวน	
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับงวดที่เกิดรายการนั้น
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 3.22 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 หรือถูก 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	 
นอกจากนี้	 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 
ซ่ึงท�าให้มอิีทธพิลอย่างมสีาระส�าคญัต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ผูบ้ริหารส�าคญั	กรรมการ	หรือพนักงานและสมาชกิในครอบครวั
ทีใ่กล้ชดิกับผูบ้รหิารส�าคัญของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ทีมี่อ�านาจในการวางแผนส่ังการและควบคุมการด�าเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	
 3.23 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
	 	 เพื่อให้การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและ 
ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้	ค่าใช้จ่าย	สินทรัพย์และหนี้สิน	และการเปิดเผย
ข้อมลูเกีย่วกบัสนิทรพัย์และหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้	 ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ได้แก่	 ค่าเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญ	ส�ารองพัสดุล้าสมัยและเศษวัสดุ	และส�ารองพัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี

 3.24 ส่วนงานด�าเนินงาน
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�าเสนอข้อมูลตามส่วนงาน	 โดยใช้เกณฑ์ตามเขตภูมิศาสตร์	 ซึ่งพิจารณาจากระบบการ
บรหิาร	การจดัการ	และโครงสร้างการรายงานทางการเงนิภายในของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส่วนงานท่ีรายงาน	 5	 ส่วนงาน	 ซ่ึงแยกตามภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ภาคเหนือ	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้	 และส�านักงานใหญ่	 โดยแต่ละภาคท�าหน้าที่จ�าหน่ายไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ	 ส่วนส�านักงานใหญ่มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแผนงาน	 ให้ค�าแนะน�าตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้ 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
	 	 นโยบายการบัญชีส�าหรับส่วนงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่ก�าหนดไว้	 แต่ละส่วนงานบันทึกรายได้จาก 
การจ�าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละส่วนงาน	ในขณะทีม่กีารโอนค่าซือ้ไฟฟ้าจากส�านกังานใหญ่ไปยังส่วนงานต่าง	ๆ 	ตามหน่วยซือ้ไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริง
	 	 ก�าไรจากการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานเกิดขึ้นจากรายได้รวมหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
	 	 สินทรัพย์ตามส่วนงานเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ด�าเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น	ๆ
	 	 หนี้สินตามส่วนงานเป็นหนี้สินในการด�าเนินงาน	หรือเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น	ๆ	ยกเว้นเจ้าหนี้การค้า	 เงินกู้ยืม
ระยะยาว	และเงินรายได้แผ่นดินค้างน�าส่งคลัง	ซึ่งส�านักงานใหญ่ไม่ได้ปันส่วนรายการดังกล่าวไปยังแต่ละส่วนงาน

4. การจัดประเภทรายการใหม่
	 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	1	มกราคม	2559	ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการของงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม
รายการ รายการท่ีแสดงไว้  จัดประเภทใหม่   31 ธ.ค. 2559 1 ม.ค. 2559

เจ้าหนี้การค้า	-	ในประเทศ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น 733.58 780.10

เจ้าหนี้ตั้งพัก	-	รอการแจ้งหนี้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น 902.95 1,039.24

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ รายการท่ีแสดงไว้  จัดประเภทใหม่   31 ธ.ค. 2559 1 ม.ค. 2559

เจ้าหนี้การค้า	-	ในประเทศ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น 694.98 763.99

เจ้าหนี้ตั้งพัก	-	รอการแจ้งหนี้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น 902.95 1,039.24
รายงานประจ�าปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

152



	 รายการบางรายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2559	 ได้มีการจัดประเภทรายการ
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการของงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

รายการ รายการท่ีแสดงไว้  จัดประเภทใหม่ 31 ธ.ค. 2559

ค่าจ้างเหมา 
งานบริการ

ค่าใช้จ่ายอื่น 
ในการด�าเนินงาน

ค่าป้องกัน	ซ่อมแซม	
บ�ารุงรักษา	และก่อสร้าง

226.30

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

รายการ รายการท่ีแสดงไว้  จัดประเภทใหม่ 31 ธ.ค. 2559

ค่าจ้างเหมา
งานบริการ

ค่าใช้จ่ายอื่น
ในการด�าเนินงาน

ค่าป้องกัน	ซ่อมแซม	
บ�ารุงรักษา	และก่อสร้าง

210.15

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินสด 41.26 38.58 41.25 38.01

เงนิฝากธนาคาร	-	กระแสรายวนั 1.27 1.26 1.27 1.25

-	ออมทรัพย์ 3,190.54 1,841.19 2,954.91 1,775.74

-	ประจ�า 235.89 233.22 - -

รวม 3,468.96 2,114.25 2,997.43 1,815.00

 5.2 เงินลงทุนชั่วคราว
	 	 เงนิลงทนุช่ัวคราวในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	เป็นเงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ามกี�าหนด 
หกเดือน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว	ในงบการเงิน
รวม	จ�านวน	23,048.47	ล้านบาท	และ	21,610.99	ล้านบาท	ตามล�าดับ
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2560	และ	 2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ	
จ�านวน	22,935.89	ล้านบาท	และ	21,500.00	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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   5.3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า มีรายละเอียด	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า 32,912.02 30,498.37 32,912.02 30,498.37

ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการ 1,546.95 1,508.05 1,528.14 1,485.33

รวม 34,458.97 32,006.42 34,440.16 31,983.70

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ระยะเวลาค้างชําระ ส่วนราชการ เอกชน รวม รวม

1	เดือน	-	6	เดือน 3,931.53 31,005.48 34,937.01 32,292.41

เกินกว่า	6	เดือน	-	1	ปี 62.43 38.79 101.22 139.02

เกินกว่า	1	ปี	ขึ้นไป 83.84 1,395.39 1,479.23 1,484.57

4,077.80 32,439.66 36,517.46 33,916.00

หัก ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 					(265.08) 	(2,102.57) 	(2,367.65) 	(2,195.91)

3,812.72 30,337.09 34,149.81 31,720.09

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 	(1,237.79) 	(1,237.79) 	(1,221.72)

รวม 3,812.72 29,099.30 32,912.02 30,498.37

 5.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ลูกหนี้จากการจ�าหน่ายและให้บริการ 335.24 429.35 316.43 406.07

ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง 1,135.24 997.31 1,135.24 997.31

ลูกหนี้การค้าอื่น 247.86 267.16 247.86 267.16

1,718.34 1,693.82 1,699.53 1,670.54

หัก	ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ (109.32) (107.85) (109.32) (107.30)

1,609.02 1,585.97 1,590.21 1,563.24

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (62.07) 	(77.92) (62.07) (77.92)

รวม 1,546.95 1,508.05 1,528.14 1,485.32

   5.3.2 ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการ	มีรายละเอียด	ดังนี้
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 5.4 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

 5.5 รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	รายได้ค้างรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า	จ�านวน	1,655.61	ล้านบาท

 5.6 พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ลูกหนี้อื่น 615.81 361.57 615.81 360.95

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 32.64 30.87 28.84 30.85

รวม 648.45 392.44 644.65 391.80

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ดอกเบี้ยค้างรับ 427.92 428.42 426.95 427.37

รายได้ค้างรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 3,549.47 5,153.51 3,549.47 5,153.51

รายได้ค้างรับอื่น 295.97 202.15 203.21 197.95

รวม 4,273.36 5,784.08 4,179.63 5,778.83

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

พัสดุคงเหลือ

	 วัสดุส�าหรับด�าเนินงาน 1,216.97 499.61 1,216.97 499.61

	 วัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษา 2,161.95 572.68 2,155.61 569.69

	 วัสดุซ่อมแซม	 1,119.00 1,100.89 1,119.00 1,100.89

	 วัสดุรื้อถอน	วัสดุล้าสมัย 302.90 245.30 302.90 245.30

	 วัสดุรอการปรับปรุง	 61.36 70.02 61.36 70.02

4,862.18 2,488.50 4,855.84 2,485.51

พัสดุระหว่างทาง 10.36 7.82 10.36 7.82

4,872.54 2,496.32 4,866.20 2,493.33

หัก	ส�ารองวัสดุล้าสมัย 	(23.65) 	(18.66) 	(23.65) 	(18.66)

	 ส�ารองวัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี

	 	 รอการสอบสวน (61.36) (70.02) (61.36) (70.02)

รวม 4,787.53 2,407.64 4,781.19 2,404.65
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	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ส�ารองวัสดุล้าสมัย	และส�ารองวัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี 
รอการสอบสวน	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโอนกลับและค่าใช้จ่าย	จ�านวน	(3.67)	ล้านบาท	และ	29.13	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 5.7 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	

	 (หมายเหตุ	5.25)

เงินฝากกระแสรายวัน 0.001 0.001 0.001 0.001

เงินฝากออมทรัพย์ 0.012 0.012 0.012 0.012

เงินฝากประจ�า 	27,207.37 	25,380.96 	27,207.37 	25,380.96

27,207.38 25,380.97 27,207.38 25,380.97

เงินทุนสะสมเพื่อช�าระคืนพันธบัตร

เงินฝากกระแสรายวัน 0.001 0.001 0.001 0.001

เงินฝากออมทรัพย์ 779.40 6.44 779.40 6.44

เงินฝากประจ�า 2,030.49 2,205.00 2,030.49 2,205.00

2,809.89 2,211.44 2,809.89 2,211.44

เงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เงินฝากกระแสรายวัน 0.001 0.001 0.001 0.001

เงินฝากออมทรัพย์ 10.27 29.10 10.27 29.10

เงินฝากประจ�า 4,563.37 4,149.72 4,563.37 4,149.72

4,573.64 4,178.82 4,573.64 4,178.82

เงินกองทุนพิเศษ	เคเอฟดับบลิว

เงินฝากกระแสรายวัน 0.001 0.001 0.001 0.001

เงินฝากออมทรัพย์ 16.44 33.27 16.44 33.27

เงินฝากประจ�า 169.21 139.21 169.21 139.21

185.65 172.48 185.65 172.48

เงินค�้าประกันกับธนาคาร

เงินฝากกระแสรายวัน 0.004 0.004 0.004 0.004

เงินฝากออมทรัพย์ 1,680.70 1,228.50 1,680.70 1,228.50

เงินฝากประจ�า		 50.00 				- 				- 				-

1,730.70 1,228.50 1,680.70 1,228.50

รวม 36,507.26 33,172.22 36,457.26 33,172.22

	 	 เงนิกองทนุเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	เงนิค�า้ประกันกับธนาคารส�าหรับการกู้เงนิของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
และเงนิทุนสะสมเพ่ือช�าระคนืพนัธบัตร	เป็นเงนิฝากธนาคารทีน่�ามาใช้ในกจิการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ในกรณทีีก่ารไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน	 ส�าหรับเงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	 และเงินกองทุนพิเศษ	 
เคเอฟดับบลิว	เป็นเงินฝากธนาคารที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�าหนด
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	 	 เงนิทุนสะสมเพ่ือช�าระคืนพันธบัตรมีไว้เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะมเีงนิเพยีงพอในการไถ่ถอน
พันธบัตรเมื่อครบก�าหนด	 ซึ่งมีการทยอยน�าเงินฝากเพื่อส�ารองเงินเข้าบัญชีในส่วนที่พันธบัตรจะครบก�าหนดช�าระภายใน 
ระยะเวลา	3	ปี

 5.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม	เป็นรายการที่บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ร่วมลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์	จ�านวน	4	แห่ง	เพือ่ประกอบกิจการ
ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2557	 โดยลงทุนในหุ้นสามัญคิดเป็น 
ร้อยละ	25	ของหุ้นทุนในแต่ละบริษัท	และบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม	ประกอบด้วย

 5.9 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
	 	 เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม	เป็นรายการที่บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ได้จดทะเบียนร่วมทุนในนามกิจการร่วมค้า	 พีอีเอ	 เอ็นคอม	 ฟ้าชัย	 เพ่ือติดตั้งและ 
ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2560	โดยลงทุนคิดเป็นร้อยละ	25	ของเงินทุนจดทะเบียน	
จ�านวน	5.47	ล้านบาท	และบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

บริษัทร่วม วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

1.	บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(สุรินทร์	1)	จ�ากัด 41.25 77.99 41.25 70.04

2.	บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(สุรินทร์	2)	จ�ากัด 41.25 74.36 41.25 66.04

3.	บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(ขอนแก่น	10)	จ�ากัด 41.25 75.24 41.25 67.11

4.	บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(เลย	2)	จ�ากัด 41.25 76.95 41.25 68.86

165.00 304.54 165.00 272.05

หน่วย	:	ล้านบาท

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

การร่วมค้า วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

กิจการร่วมค้า	พีอีเอ	เอ็นคอม	ฟ้าชัย 5.47 5.43 - -

รวม 5.47 5.43 - -
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 5.10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษัท	 พีอีเอ	 เอ็นคอม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด	 จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย	 ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในโครงการธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	 และธุรกิจการให้	
บริการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าแก่องค์กรและบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นทุน	และบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน	
	 	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560	และ	2559	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ	
จ�านวน	782.28	ล้านบาท	และ	557.28	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 5.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย	

	 	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีมูลค่าตามราคาประเมินที่ประกาศโดย 
กรมธนารักษ์	 รวมท้ังสิ้นประมาณ	 444.16	 ล้านบาท	 และ	 482.57	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 และมูลค่ายุติธรรมของอาคาร	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	จ�านวน	194.81	ล้านบาท	และ	193.30	ล้านบาท	ตามล�าดับ
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	
2559	จ�านวน	25.21	ล้านบาท	และ	25.08	ล้านบาท	ตามล�าดับ	มูลค่าที่ดินที่ให้เช่ามีราคาทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	
และ	2559	จ�านวน	137.46	ล้านบาท	และ	137.69	ล้านบาท	ตามล�าดับ

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่ ไม่ใช้ประโยชน์ รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 289.43 474.99 764.42

-	เพิ่มขึ้น 0.24 2.16 2.40

-	ลดลง 	(104.33) 	- 	(104.33)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 185.34 477.15 662.49

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 	- 58.62 58.62

-	เพิ่มขึ้น 	- 17.85 17.85

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - 76.47 76.47

ราคาตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 289.43 416.37 705.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 185.34 400.68 586.02
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 5.13 งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งานระหว่างก่อสร้าง

งบลงทุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบผู้ใช้ ไฟ
สมทบบางส่วน

งบดอกผลเงิน  
ประกันการใช้ ไฟ รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 25,860.89 5,122.99 0.08 30,983.96

-	เพิ่มขึ้น 18,494.93 6,343.73 0.02 24,838.68

-	ลดลง	 	(18,328.41) 	(6,477.32) 	(0.10) 	(24,805.83)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 26,027.41 4,989.40  - 31,016.81

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งานระหว่างก่อสร้าง

งบลงทุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบผู้ใช้ ไฟ
สมทบบางส่วน

งบดอกผลเงิน  
ประกันการใช้ ไฟ รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 27,874.73 4,718.61 0.55 32,593.89

-	เพิ่มขึ้น 15,053.91 6,515.28 	- 21,569.19

-	ลดลง	 	(17,067.75) 	(6,110.90) 	(0.47) 	(23,179.12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 25,860.89  5,122.99    0.08 30,983.96
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 5.14 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

	 	 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าตัดจ�าหน่ายครบแล้วและยังใช้งานอยู่	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 
และ	2559	มีจ�านวน	0.005	ล้านบาท	

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

สิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 3,473.35 2,201.31 5,674.66

-	เพิ่มขึ้น 	25.68 - 25.68

-	จ�าหน่าย/ลดลง	 	(99.10) - 	(99.10)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 3,399.93 2,201.31 5,601.24

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 3,012.18 72.16 3,084.34

-	เพิ่มขึ้น 185.11 660.34 845.45

-	จ�าหน่าย/ลดลง	 	(99.05) - 	(99.05)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 3,098.24 732.50 3,830.74

ราคาตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 461.17 2,129.15 2,590.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 301.69 1,468.81 1,770.50

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 3,473.17 2,201.32 5,674.49

-	เพิ่มขึ้น 	25.63 - 25.63

-	จ�าหน่าย/ลดลง	 	(99.10) - 	(99.10)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 3,399.70 2,201.32 5,601.02

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 3,012.14 72.16 3,084.30

-	เพิ่มขึ้น 185.07 660.34 845.41

-	จ�าหน่าย/ลดลง	 	(99.05) - 	(99.05)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 3,098.16 732.50 3,830.66

ราคาตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 461.03 2,129.16 2,590.19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 301.54 1,468.82 1,770.36
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 5.15 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 5.16 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และวันที่	31	ธันวาคม	2559	เจ้าหนี้ตั้งพัก	-	รอการแจ้งหนีใ้นงบการเงนิรวม	และ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ	จ�านวน	843.42	ล้านบาท	และ	902.95	ล้านบาท	ตามล�าดบั	เป็นหนีท้ีเ่กดิจากการรบัสนิค้าหรอืบรกิาร
แล้วแต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ลูกหนี้พนักงาน 72.21 66.53 72.21 66.53

ลูกหนี้ระยะยาว 66.37 91.94 66.37 91.94

รายจ่ายรอตัดบัญชี 21.85 13.44 21.85 13.44

เงินประกันและเงินมัดจ�าจ่าย 15.01 2.64 2.84 2.64

ภาษีถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 1.83 1.31 	- 	-

เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

เงินสด 0.004 0.004 0.004 0.004

เงินฝากกระแสรายวัน 0.011 0.011 0.011 0.011

เงินฝากออมทรัพย์ 0.32 0.03 0.32 0.03

รวม 177.61 175.91 163.61 174.60

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ 929.75 733.58 902.84 694.98

เจ้าหนี้ตั้งพัก	-	รอการแจ้งหนี้ 843.42 902.95 843.42 902.95

เจ้าหนี้อื่น 282.18 314.67 282.08 314.75

รายได้รับล่วงหน้า 321.68 336.69 321.68 336.69

รวม 2,377.03 2,287.89 2,350.02 2,249.37
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 5.17 เงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

	 	 *	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ	 8	ต่อปี	 ตามสัญญาเงินกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้จ่ายเข้ากองทุนพิเศษ	เคเอฟดับบลิว	ในอัตราร้อยละ	6	ต่อปี	ส่วนอีกร้อยละ	2	ต่อปีบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร	 ระบบผลิต	 และระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ซ่ึงเข้าเกณฑ์
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข	 โดยต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมภายในประเทศร้อยละ	 
2.40	-	6.84	ต่อปี
	 	 ดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	จ�านวน	3,158.09	ล้านบาท	และ	3,440.64	 
ล้านบาท	 รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง	 จ�านวน	 293.32	 ล้านบาท	 และ	 447.37	 ล้านบาท	 และรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	จ�านวน	2,864.77	ล้านบาท	และ	2,993.27	ล้านบาท	ตามล�าดับ

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทเงินกู้ ระยะเวลา
การจ่ายชำาระ สกุลเงิน

อัตราดอกเบ้ีย
คงที่ตามสัญญา 

(ร้อยละ)
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินกู้ยืมภายในประเทศ

-	กระทรวงการคลัง 2531	–	2574 แคนาดาดอลลาร์ ไม่คิดดอกเบี้ย 210.91 233.79

-	พันธบัตร 2548	–	2583 บาท 2.40	–	6.84	 75,460.00 77,250.00

รวมเงินกู้ยืมในประเทศ 75,670.91 77,483.79

เงินกู้ยืมต่างประเทศ

-	สถาบันการเงิน 2543	–	2563 ยูโร 2.00 248.83 330.11

2550	–	2566 ยูโร 8.00* 231.17 261.09

รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ 480.00 591.20

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 76,150.91 78,074.99

หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 7,538.41 5,234.60

รวม 68,612.50 72,840.39
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 5.18 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

   5.18.1 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี รวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน	
ตามสัญญาเช่าการเงิน

	 -	ระบบคอมพิวเตอร์
	 ซอฟต์แวร์

709.76 666.22 876.68 1,525.24 1,586.44 2,191.46

	 	 -	ยานพาหนะ 310.61 218.68 749.58 518.31 1,060.19 736.99

รวม 1,020.37 884.90 1,626.26 2,043.55 2,646.63 2,928.45

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี รวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน	
ตามสัญญาเช่าการเงิน

	 -	ระบบคอมพิวเตอร์
	 ซอฟต์แวร์

709.76 666.22 876.68 1,525.24 1,586.44 2,191.46

	 	 -	ยานพาหนะ 309.86 217.97 749.49 517.52 1,059.35 735.49

รวม 1,019.62 884.19 1,626.17 2,042.76 2,645.79 2,926.95

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี รวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 795.60 795.60 918.00 1,652.40 1,713.60 2,448.00

หัก	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในอนาคต

(85.84) (129.38) (41.32) (127.16) (127.16) (256.54)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

709.76 666.22 876.68 1,525.24 1,586.44 2,191.46
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   5.18.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ยานพาหนะ

 5.19 เงินรายได้แผ่นดินค้างน�าส่งคลัง ประกอบด้วย

	 	 การปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังในปี	 2560	 จ�านวน	 1,655.00	 ล้านบาท	 เป็นรายการที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้น�าภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากมาตรการอุดหนุนค่าไฟฟรีส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าด้อยโอกาส	 
จ�านวน	 1,655.61	 ล้านบาท	 มาหักลดรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังในปี	 2559	 ในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งประมาณการ	 
เงินรายได้แผ่นดินค้างน�าส่งคลังปี	2559	เพิ่มเติมอีก	จ�านวน	0.61	ล้านบาท	
	 	 การปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังในปี	 2559	 จ�านวน	 8.00	 ล้านบาท	 เป็นรายการที่เกิดจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคได้ตั้งประมาณการเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งมากกว่าจ�านวนที่กระทรวงการคลังก�าหนด	จึงปรับปรุงลดลง

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี รวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 376.09 264.69 832.94 571.63 1,209.03 836.32

หกั	ค่าใช้จ่ายทางการเงนิในอนาคต (65.48) (46.01) (83.36) (53.32) (148.84) (99.33)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

310.61 218.68 749.58 518.31 1,060.19 736.99

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี รวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 375.30 263.89 832.85 570.81 1,208.15 834.70

หกั	ค่าใช้จ่ายทางการเงนิในอนาคต (65.44) (45.92) (83.36) (53.29) (148.80) (99.21)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน 
ตามสัญญาเช่าการเงิน

309.86 217.97 749.49 517.52 1,059.35 735.49

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ยกมาต้นงวด 7,094.50 6,672.00

ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 	(1,655.00) 	(8.00)

ตั้งส�ารองเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ	45	จากก�าไรสุทธิ 13,857.00 13,039.00

น�าส่งรายได้แผ่นดินในระหว่างปี	 	(11,132.00) 	(12,608.50)

รวม 8,164.50 7,094.50
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 5.20 เจ้าหนี้เงินรับฝาก ประกอบด้วย

 5.21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	

 5.22 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 มีประมาณการหนี้สิน 
ระยะยาว	จ�านวน	208.01	ล้านบาท	และ	197.64	ล้านบาท	ตามล�าดบั	เกดิจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมคีดทีีถ่กูฟ้องเป็นจ�าเลย	 
และได้ประเมินสถานะของคดีแล้วคาดว่าจะต้องรับภาระหนี้สินจ�านวน	39	คดี	และ	32	คดี	ตามล�าดับ

 5.23 ภาระผูกพันในการก่อสร้าง 
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีภาระผูกพันในการก่อสร้าง	
จ�านวน	9,272.15	ล้านบาท	และ	9,758.70	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท�าสัญญาจ้างก่อสร้างขยาย
เขตจ�าหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า	 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน	 โดยทรัพย์สินเป็นของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	

 5.24 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินรอน�าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 356.67 350.75

เงินประกันการใช้ไฟฟ้ารอจ่ายคืน 224.29 238.00

เจ้าหนี้เงินรับฝากอื่น	ๆ 99.56 110.68

รวม 680.52 699.43

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินประกันและเงินมัดจ�า 328.71 351.80 328.13 351.21

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 0.51 0.03 						-		 						-		

บัญชีรอโอน 105.82 118.80 105.82 118.80

ประมาณการหนี้สิน 1.67 2.15 1.67 2.15

รวม 436.71 472.78 435.62 472.16

หน่วย	:	ล้านบาท	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 46,920.98 44,161.03

รายได้รอการรับรู้ 1,588.98 1,618.92

รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้ 380.46 395.09

รวม 48,890.42 46,175.04
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 5.25 เงินประกันการใช้ ไฟฟ้า เป็นเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นประกันในการใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งน�าไปฝากธนาคารและใช้เป็นเงินหมุนเวียน	ดังนี้

 5.26 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานมีรายละเอียด	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	(หมายเหตุ	5.7) 27,207.38 25,380.97

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสะสมเพิ่ม 146.49 163.51

รวม 27,353.87 25,544.48

หน่วย	:	ล้านบาท	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ยอดยกมาต้นงวด 7.88 7.08

บวก	รับสมทบระหว่างปี 0.33 1.12

		เงินกองทุนส่วนขาด 0.43 -

		รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้ 	(0.03) 	(0.02)

8.61 8.18

หัก	เงินกองทุนส่วนเกิน - 0.32

	 ขอคืนเงินกองทุนต�่ากว่าภาระผูกพัน 	(0.03) (0.02)

เงนิกองทนุปลายงวดเท่ากบัภาระผกูพันทีต้่องจ่ายกรณพีนกังานออกจากงาน 8.64 7.88
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 5.27 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีรายการผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งประกอบด้วย	 ผลประโยชน์หลังออก
จากงานทั้งที่เป็นประเภทโครงการสมทบเงิน	 (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)	 โครงการผลประโยชน์	 และผลประโยชน์ของพนักงาน 
ระยะยาวอื่น	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	ดังนี้

	 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานโครงการผลประโยชน์	 และผลประโยชน์ของพนกังานระยะยาวอืน่ทีแ่สดงอยู่
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วยรายการ	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	

โครงการผลประโยชน์

	 เงินชดเชยเกษียณอายุ 11,247.53 11,037.75 11,246.67 11,036.84

	 ของที่ระลึกเมื่อครบอายุเกษียณ 326.43 318.91 326.43 318.91

	 วันลาพักผ่อนเมื่อครบอายุเกษียณ 1,128.51 1,104.82 1,128.51 1,104.82

รวมผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์

12,702.47 12,461.48 12,701.61 12,460.57

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานครบตาม
จ�านวนปี

381.23 371.37 381.23 371.37

รวมผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 381.23 371.37 381.23 371.37

รวมทั้งสิ้น 13,083.70 12,832.85 13,082.84 12,831.94

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 674.45 647.42 674.18 647.16

ต้นทุนดอกเบี้ย 400.33 441.23 400.30 441.23

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (1,032.64) (830.46) (1,032.64) (830.46)

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
208.71 1,543.76 209.06 1,543.80

รวม 250.85 1,801.95 250.90 1,801.71
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	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	
2560	และ	2559	มีดังนี้

	 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญที่ใช้ในการค�านวณประมาณการหนี้สินภายใต้
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีดังต่อไปนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ยกมา 12,832.85 11,030.90 12,831.94 11,030.23

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 674.45 647.42 674.18 647.16

ต้นทุนดอกเบี้ย 400.33 441.23 400.30 441.21

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (1,032.64) (830.46) (1,032.64) (830.46)

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

208.71 1,543.76 209.06 1,543.80

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ยกไป 13,083.70 12,832.85 13,082.84 12,831.94

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

อัตราคิดลด 3.13 3.13

อัตราเงินเฟ้อ 2.50 2.50

อัตราการขึ้นเงินเดือน 7.00	–	9.00 7.00	–	9.00

อัตราหมุนเวียนของพนักงาน 0.00	–	7.00 0.00	–	7.00

อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย	พ.ศ.	2560

ตารางมรณะไทย	พ.ศ.	2551	
ปรับด้วยค่าประมาณการ
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	 
ร้อยละ	3.00	ต่อปี
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	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ที่ใช ้
ในการก�าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีดังต่อไปนี้

	 ส�าหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโครงการสมทบเงิน	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนส�ารอง
เล้ียงชีพขึ้นโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง	 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง	 กองทุนดังกล่าว 
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530
	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	จ�านวน	
1,549.03	ล้านบาท	และ	1,532.75	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 5.28 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

เปอร์เซ็นต์ อัตราเพิ่มขึ้น อัตราลดลง

อัตราคิดลด 1 	(1,116.37) 1,332.08

อัตราเงินเฟ้อ 1 38.73 	(33.20)

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1 1,486.21 	(1,270.47)

อัตราหมุนเวียนของพนักงาน 20 	(91.94) 93.90

อัตรามรณะ 1 78.35 (89.37)

ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีคาดว่าจะจ่าย

ปี หน่วย	:	ล้านบาท

2561 1,148.64

2562 1,382.12

2563 1,374.76

2564 1,305.02

2565 1,200.61

2566 1,140.85

2567 1,103.86

2568 991.27

2569 1,003.40

2570	เป็นต้นไป 35,125.08

หน่วย	:	ล้านบาท	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ 15.71 17.41 14.68 15.68

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 115.51 111.84 115.51 111.84

รวม 131.22 129.25 130.19 127.52
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 5.29  ผลการด�าเนินงาน 
 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	วิเคราะห์ได้	ดังนี้

	 ผลการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีก�าไรส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	
27,531.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจ�านวน	1,575.52	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.07	ของก�าไร
ส�าหรับปี	 2559	 โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น	 1,723.66	 ล้านบาท	 รายได้อื่นลดลง	 8.37	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายอื่น 
เพิ่มขึ้น	 172.84	 ล้านบาท	 ต้นทุนทางการเงินลดลง	 31.20	 ล้านบาท	 และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	 
1.87	ล้านบาท

	 ผลการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีก�าไรส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	 27,452.22	 
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน	 เป็นจ�านวน	 1,564.40	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 6.04	 ของก�าไรส�าหรับ 
ปี	 2559	 โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	 1,718.96	 ล้านบาท	 รายได้อื่นลดลง	 12.88	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	
172.84	ล้านบาท	และต้นทุนทางการเงินลดลง	31.16	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการด�าเนินงาน 461,766.46 454,647.09 7,119.37 1.57

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 433,039.76 427,644.05 5,395.71 1.26

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 28,726.70 27,003.04 1,723.66 6.38

รายได้อื่น 2,139.79 2,148.16 						(8.37) 				(0.39)

ค่าใช้จ่ายอื่น 349.52 176.68 172.84 97.83

ต้นทุนทางการเงิน 3,056.54 3,087.74 						(31.20) (1.01)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 71.48 69.61 1.87 2.69

กําไรสําหรับปี 27,531.91 25,956.39 1,575.52 6.07

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการด�าเนินงาน 461,617.73 454,593.99 7,023.74 1.55

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 432,889.22 427,584.44 5,304.78 1.24

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 28,728.51 27,009.55 1,718.96 6.36

รายได้อื่น 2,129.68 2,142.56 						(12.88) 				(0.60)

ค่าใช้จ่ายอื่น 349.52 176.68 172.84 97.83

ต้นทุนทางการเงิน 3,056.45 3,087.61 							(31.16) 				(1.01)

กําไรสําหรับปี 27,452.22 25,887.82 1,564.40 6.04
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	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม	 (ใยแก้วน�าแสง)	 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2550	 ซึ่งใน 
งวดบัญชีปี	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมจ�านวน	157.96	ล้านบาท	โดยรับรู้เป็น 
รายได้อื่นจากการด�าเนินงาน
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์	เลขที	่B1-F22051-0004-56	เพือ่ให้
บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ซ่ึงเป็นการให้บริการเช่าเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสาร	 
จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 โดยมีผลต้ังแต่วันที	่ 
16	ธันวาคม	2556	ถึงวันที่	15	ธันวาคม	2571	ซึ่งในงวดบัญชีปี	2560	และปี	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ค่าบริการ
เช่าเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารของผู้ประกอบการกลุ่มเคเบิลทีวี	จ�านวน	20.08	ล้านบาท	และ	19.06	ล้านบาท	ตามล�าดับ
	 ตามมติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	ที่	 สกพ.	 5502/3289.2	 ลงวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2555	 
เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	 ประเภทกิจการขนาดกลาง	
ขนาดใหญ่	 และกิจการเฉพาะอย่าง	 ที่น�าเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	 ในรูปแบบของดอกเบี้ยปีละ	 1	 ครั้ง	 
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย	 ส�าหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ	 ทั้งนี้	 ในกรณีเคร่ืองวัดไฟฟ้า 
ที่ถูกตัดไฟแล้ว	และกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้าระหว่างปีจะไม่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว	ซึ่งในงวดบัญชีปี	2560	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ�านวน	23.45	ล้านบาท	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น	
	 ตามมติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานที่	 สกพ.	 5502/ว5088	ลงวันที่	 19	มิถุนายน	2557	และ 
ที่	สกพ.	5502/ว8907	ลงวันที่	14	ตุลาคม	2557	เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย	 และกิจการขนาดเล็ก	 ตามหลักการเช่นเดียวกับการจ่ายคืนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และกิจการเฉพาะอย่าง	 แต่ยังได้รับผลประโยชน์แม้ว่าจะถูกงดจ่ายไฟซึ่งไม่ถูกยกเลิกสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า	โดยจ่ายคืนทุก	5	ปี	ซึ่งรูปแบบการคืนจะค�านวณตั้งแต่เดือนมกราคม	2558	ไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม	2562	และ
จ่ายคืนภายในไตรมาสที	่1	ของปี	2563	ในงวดบัญชปีี	2560	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคมผีลประโยชน์ทีต้่องจ่ายคนืให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทดังกล่าว	จ�านวน	66.31	ล้านบาท	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

173



 
5.

30
 ข้อ

มูล
ทา

งก
าร

เงิน
จ�า

แน
กต

าม
ส่ว

นง
าน

  
 

 5
.3

0.
1 

ฐา
นะ

กา
รเงิ

นจ
ำาแ

นก
ตา

มส
่วน

งา
น 

มีร
าย

ละ
เอ

ียด
 ดั

งนี้
 

  
  

  
  

 
หน

่วย
	:	

ล้า
นบ

าท

ภา
คเ

หน
ือ

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
เฉ

ียง
เห

นือ
ภา

คก
ลา

ง
ภา

คใ
ต้

สำา
นัก

งา
นใ

หญ
่

งบ
กา

รเง
ินร

วม

 3
1 

ธ.
ค.

 2
56

0
 3

1 
ธ.

ค.
 2

55
9

 3
1 

ธ.
ค.

 2
56

0
 3

1 
ธ.

ค.
 2

55
9

 3
1 

ธ.
ค.

 2
56

0
 3

1 
ธ.

ค.
 2

55
9

 3
1 

ธ.
ค.

 2
56

0
 3

1 
ธ.

ค.
 2

55
9

 3
1 

ธ.
ค.

 2
56

0
 3

1 
ธ.

ค.
 2

55
9

 3
1 

ธ.
ค.

 2
56

0
 3

1 
ธ.

ค.
 2

55
9

ข้อ
มูล

จา
กง

บแ
สด

งฐ
าน

ะก
าร

เง
ิน

ลูก
หน

ี้กา
รค

้า
	4

,6
90

.4
0	

	4
,4
13

.7
8	

	5
,1
42

.9
6	

	4
,7
61

.7
0	

	1
7,
79

2.
25

	
	1

6,
71

6.
47

	
	6

,2
16

.9
7	

	5
,5
74

.7
6	

	6
16

.3
9	

	5
39

.7
1	

	3
4,
45

8.
97

	
	3

2,
00

6.
42

	

สิน
ทร

ัพย
์หม

ุนเ
วีย

นอ
ื่น

	8
76

.1
4	

	9
23

.8
0	

	1
,0
26

.3
0	

	1
,4
45

.5
0	

	1
,0
30

.5
6	

	9
81

.3
0	

	9
01

.6
3	

	8
58

.4
5	

	7
3,
15

1.
12

	
	6

4,
86

7.
79

	
	7

6,
98

5.
75

	
	6

9,
07

6.
84

	

ที่ด
ิน	

อา
คา

รแ
ละ

อุป
กร

ณ
์

	5
4,
59

5.
14

	
	5

2,
57

7.
96

	
	5

4,
77

2.
80

	
	5

2,
69

8.
09

	
	8

0,
43

7.
87

	
	7

6,
32

5.
72

	
	6

0,
42

2.
46

	
	5

7,
70

5.
58

	
	3

,0
68

.8
9	

	3
,1
90

.6
6	

	2
53

,2
97

.1
6	

	2
42

,4
98

.0
1	

สิน
ทร

ัพย
์ไม

่หม
ุนเ

วีย
นอ

ื่น
	4

,8
59

.5
6	

	4
,8
98

.4
0	

	5
,8
84

.1
6	

	5
,6
74

.5
7	

	1
1,
12

0.
12

	
	1

1,
41

4.
85

	
	7

,0
35

.8
8	

	8
,2
43

.6
8	

	4
,9
61

.2
0	

	4
,4
96

.5
4	

	3
3,
86

0.
92

	
	3

4,
72

8.
04

	

รว
มส

ินท
รัพ

ย์
 6

5,
02

1.
24

 
 6

2,
81

3.
94

 
 6

6,
82

6.
22

 
 6

4,
57

9.
86

 
 1

10
,3

80
.8

0 
 1

05
,4

38
.3

4 
 7

4,
57

6.
94

 
 7

2,
38

2.
47

 
 8

1,
79

7.
60

 
 7

3,
09

4.
70

 
 3

98
,6

02
.8

0 
 3

78
,3

09
.3

1 

หน
ี้สิน

หม
ุนเ

วีย
น

	4
0,
78

1.
92

	
	4

0,
09

2.
19

	
	4

6,
85

8.
25

	
	4

6,
58

7.
97

	
(2
01

,4
85

.8
7)

(1
72

,0
75

.1
0)

	1
7,
73

1.
47

	
	1

8,
72

3.
54

	
	1

60
,1
85

.7
1	

	1
23

,6
52

.2
1	

	6
4,
07

1.
48

	
	5

6,
98

0.
81

	

เง
ินก

ู้ยืม
ระ

ยะ
ยา

ว
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
68

,6
12

.5
0	

72
,8
40

.3
9

68
,6
12

.5
0	

72
,8
40

.3
9

หน
ี้สิน

ไม
่หม

ุนเ
วีย

นอ
ื่น

	1
8,
99

3.
57

	
	1

8,
25

8.
61

	
	2

3,
51

7.
57

	
	2

2,
08

6.
07

	
	3

5,
79

3.
30

	
	3

3,
85

7.
53

	
	1

9,
86

9.
89

	
	1

9,
35

1.
60

	
	3

,4
14

.2
9	

	4
,0
69

.6
9	

	1
01

,5
88

.6
2	

	9
7,
62

3.
50

	

รว
มห

นี้ส
ิน

	5
9,
77

5.
49

	
	5

8,
35

0.
80

	
	7

0,
37

5.
82

	
	6

8,
67

4.
04

	
(1
65

,6
92

.5
7)

(1
38

,2
17

.5
7)

	3
7,
60

1.
36

	
	3

8,
07

5.
14

	
	2

32
,2
12

.5
0	

	2
00

,5
62

.2
9	

	2
34

,2
72

.6
0	

	2
27

,4
44

.7
0	

ส่ว
นข

อง
ทุน

	5
,2
45

.7
5	

	4
,4
63

.1
4	

(3
,5
49

.6
0)

(4
,0
94

.1
8)

	2
76

,0
73

.3
7	

	2
43

,6
55

.9
1	

	3
6,
97

5.
58

	
	3

4,
30

7.
33

	
(1
50

,4
14

.9
0)

(1
27

,4
67

.5
9)

	1
64

,3
30

.2
0	

	1
50

,8
64

.6
1	

รว
มห

นี้ส
ินแ

ละ
ส่ว

นข
อง

ทุน
 6

5,
02

1.
24

 
 6

2,
81

3.
94

 
 6

6,
82

6.
22

 
 6

4,
57

9.
86

 
 1

10
,3

80
.8

0 
 1

05
,4

38
.3

4 
 7

4,
57

6.
94

 
 7

2,
38

2.
47

 
 8

1,
79

7.
60

 
 7

3,
09

4.
70

 
 3

98
,6

02
.8

0 
 3

78
,3

09
.3

1 

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

174



  
 

 5
.3

0.
2 

ผล
กา

รด
ำาเนิ

นง
าน

จำา
แน

กต
าม

ส่ว
นง

าน
 มี

รา
ยล

ะเอ
ียด

 ดั
งนี้

หน
่วย

	:	
ล้า

นบ
าท

ภา
คเ

หนื
อ

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
เฉ

ียง
เห

นือ
ภา

คก
ลา

ง
ภา

คใ
ต้

สำา
นัก

งา
นใ

หญ
่

งบ
กา

รเง
ินร

วม

31
 ธ

.ค
. 2

56
0

31
 ธ

.ค
. 2

55
9

31
 ธ

.ค
. 2

56
0

31
 ธ

.ค
. 2

55
9

31
 ธ

.ค
. 2

56
0

31
 ธ

.ค
. 2

55
9

31
 ธ

.ค
. 2

56
0

31
 ธ

.ค
. 2

55
9

31
 ธ

.ค
. 2

56
0

31
 ธ

.ค
. 2

55
9

31
 ธ

.ค
. 2

56
0

31
 ธ

.ค
. 2

55
9

ข้อ
มูล

จา
กง

บก
ําไ

รข
าด

ทุน
เบ

็ดเ
สร

็จ

รา
ยไ

ด้จ
าก

กา
รข

าย
แล

ะบ
ริก

าร
68

,2
86

.3
4

67
,1
38

.9
0

74
,7
91

.8
7

73
,3
99

.8
9

23
8,
66

7.
88

23
5,
30

3.
57

79
,5
46

.4
5

78
,3
33

.8
3

47
3.
92

47
0.
91

46
1,
76

6.
46

45
4,
64

7.
10

รา
ยไ

ด้อ
ื่น

11
1.
51

73
.6
4

15
3.
64

81
.7
5

38
5.
72

50
3.
32

18
0.
96

12
9.
39

1,
30

7.
96

1,
36

0.
06

2,
13

9.
79

2,
14

8.
16

รว
มร

าย
ได

้
68

,3
97

.8
5

67
,2

12
.5

4
74

,9
45

.5
1

73
,4

81
.6

4
23

9,
05

3.
60

23
5,

80
6.

89
79

,7
27

.4
1

78
,4

63
.2

2
1,

78
1.

88
1,

83
0.

97
46

3,
90

6.
25

45
6,

79
5.

26

ค่า
ซื้อ

ไฟ
ฟ้า

56
,3
35

.6
6

55
,8
64

.1
4

61
,9
70

.6
0

61
,2
32

.6
3

19
2,
10

4.
18

19
0,
20

8.
27

65
,3
66

.7
2

64
,3
65

.5
5

-	
-	

37
5,
77

7.
16

37
1,
67

0.
59

ค่า
ใช

้จ่า
ยเ

กี่ย
วก

ับบ
ุคล

าก
ร

4,
77

1.
30

4,
75

6.
99

5,
23

8.
45

5,
24

4.
10

5,
30

3.
64

5,
06

7.
79

4,
24

7.
83

4,
20

3.
02

3,
91

3.
73

3,
88

7.
79

23
,4
74

.9
5

23
,1
59

.6
9

ค่า
ใช

้จ่า
ยผ

ลป
ระ

โย
ชน

์ขอ
งพ

นัก
งา

น
21

7.
63

22
9.
54

23
5.
27

24
9.
87

25
9.
92

25
2.
06

20
0.
93

20
2.
08

16
0.
04

14
9.
07

1,
07

3.
79

1,
08

2.
62

ค่า
ตอ

บแ
ทน

ผู้บ
ริห

าร
7.
34

6.
42

7.
34

7.
17

7.
03

6.
55

6.
62

6.
49

10
2.
88

10
2.
62

13
1.
21

12
9.
25

ค่า
ป้อ

งก
นั	

ซ่อ
มแ

ซม
บ�า

รุง
รกั

ษา
แล

ะก่
อส

ร้า
ง

84
4.
64

77
9.
52

82
9.
87

68
6.
22

1,
36

9.
68

1,
51

2.
53

86
7.
56

91
7.
89

81
3.
23

80
8.
73

4,
72

4.
98

4,
70

4.
89

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
แล

ะค
่าต

ัดจ
�าห

น่า
ย

4,
04

1.
22

3,
88

1.
71

4,
26

3.
94

4,
06

8.
33

5,
66

7.
18

5,
41

4.
38

4,
50

8.
07

4,
32

2.
85

1,
22

2.
67

1,
32

0.
01

19
,7
03

.0
8

19
,0
07

.2
8

ค่า
ใช

้จ่า
ยอ

ื่นใ
นก

าร
ด�า

เน
ินง

าน
1,
34

1.
37

1,
34

3.
43

1,
77

0.
09

1,
71

6.
72

1,
77

5.
57

1,
68

0.
36

1,
70

0.
11

1,
65

1.
40

1,
56

7.
44

1,
49

7.
83

8,
15

4.
58

7,
88

9.
74

ค่า
ใช

้จ่า
ยอ

ื่น
7.
10

41
.5
4

29
.3
8

(2
1.
34

)
91

.5
6

76
.1
8

11
3.
81

64
.6
0

10
7.
67

15
.7
0

34
9.
52

17
6.
68

ต้น
ทุน

ทา
งก

าร
เง
ิน

5.
87

8.
65

4.
91

7.
28

8.
67

9.
48

9.
94

9.
29

3,
02

7.
15

3,
05

3.
04

3,
05

6.
54

3,
08

7.
74

รว
มค

่าใ
ช้จ

่าย
67

,5
72

.1
3

66
,9

11
.9

4
74

,3
49

.8
5

73
,1

90
.9

8
20

6,
58

7.
43

20
4,

22
7.

60
77

,0
21

.5
9

75
,7

43
.1

7
10

,9
14

.8
1

10
,8

34
.7

9
43

6,
44

5.
81

43
0,

90
8.

48

ส่ว
นแ

บ่ง
กํา

ไร
จา

กเ
งนิ

ลง
ทนุ

ใน
บร

ษิทั
ร่ว

ม
-

-
-

-
-

-
-

-
71

.4
8

69
.6

1
71

.4
8

69
.6

1

กํา
ไร

 (ข
าด

ทุน
) ส

ําห
รับ

ปี
82

5.
72

30
0.

60
59

5.
66

29
0.

66
32

,4
66

.1
7

31
,5

79
.2

9
2,

70
5.

82
2,

72
0.

05
(9

,0
61

.4
5)

(8
,9

34
.2

1)
27

,5
31

.9
2

25
,9

56
.3

9

กํา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
(4

3.
11

)
(3

00
.8

4)
(5

1.
08

)
(3

58
.4

0)
(4

8.
70

)
(3

68
.6

4)
(3

7.
57

)
(2

74
.1

6)
(2

8.
25

)
(2

41
.7

2)
(2

08
.7

1)
(1

,5
43

.7
6)

กํา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ําห
รับ

ปี
78

2.
61

(0
.2

4)
54

4.
58

(6
7.

74
)

32
,4

17
.4

7
31

,2
10

.6
5

2,
66

8.
25

2,
44

5.
89

(9
,0

89
.7

0)
(9

,1
75

.9
3)

27
,3

23
.2

1
24

,4
12

.6
3

รายงานประจ�าปี 2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

175



6. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 รายการที่ส�าคัญระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังต่อไปนี้

 6.1 สินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559 
มีดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 
2560

31 ธ.ค. 
2559

31 ธ.ค. 
2560

31 ธ.ค. 
2559

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	โซล่า	เพาเวอร์	(สุรินทร์	1) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 77.99 70.04 	- -

	โซล่า	เพาเวอร์	(สุรินทร์	2) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 74.36 66.03 	- -

	โซล่า	เพาเวอร์	(ขอนแก่น	10) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 75.24 67.11 	- -

	โซล่า	เพาเวอร์	(เลย	2) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 76.95 68.86 	- -

เงินลงทุนในการร่วมค้า

กิจการร่วมค้าพีอีเอ กิจการร่วมค้าของ

	 เอ็นคอม	ฟ้าชัย บริษัทย่อย 5.43 - - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ บริษัทย่อย 	- 	- 782.28 557.28

เงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ บริษัทย่อย 	- 	- 4.68 -

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ บริษัทย่อย 	- 	- 0.55 -

เจ้าหนี้การค้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28,199.66 26,780.07 28,199.66 26,780.07

เจ้าหนี้อื่น	

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ บริษัทย่อย 	- 	- 0.01 0.09

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ บริษัทย่อย 		- 		- 8.46 -
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 6.2 รายได้และค่าใช้จ่าย ที่เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 
และ	2559	มีดังนี้

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
 7.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญา	 ซึ่งอาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกหนี้ค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยส่วนใหญ่คือ	 นิติบุคคล	 และบุคคลธรรมดา	 อย่างไรก็ตามความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาของลกูหนีด้งักล่าวทีผ่่านมาไม่มสีาระส�าคญั	และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคคาดว่าจะไม่มคีวามเสีย่งทางด้านการให้สนิเชือ่
	 ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 ซ่ึงบันทึก 
ในงบแสดงฐานะการเงิน	ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

 7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
	 ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอัตราดอกเบ้ียจะเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
การด�าเนนิงานแก่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เนือ่งจากเงนิลงทนุของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้คงที	่และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระส�าคัญนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5.17

หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 
2560

31 ธ.ค. 
2559

31 ธ.ค. 
2560

31 ธ.ค. 
2559

รายได้อื่นจากการดําเนินงาน

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ บริษัทย่อย - - 0.73 0.73

ค่าซื้อไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 341,649.63 345,347.64 341,649.63 345,347.64

โซล่า	เพาเวอร์	(สุรินทร์	1) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 129.93 128.05 - -

โซล่า	เพาเวอร์	(สุรินทร์	2) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 128.27 128.93 - -

โซล่า	เพาเวอร์	(ขอนแก่น	10) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 119.47 122.19 - -

โซล่า	เพาเวอร์	(เลย	2) บริษัทร่วมของบริษัทย่อย 113.75 118.23 - -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ								 บริษัทย่อย - - - 0.18

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ								 บริษัทย่อย - - 0.96 0.96

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

พีอีเอ	เอ็นคอมฯ								 บริษัทย่อย - - 31.11 -
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 7.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 ซ่ึงก่อให้เกิด 
ผลกระทบแก่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคในงวดปัจจบัุนและในปีต่อ	ๆ 	ไป	ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนไม่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย	 เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยท�าเป็น 
สกุลเงินบาท
 7.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 ในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงินการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและบรษิทัย่อยใช้วธิกีารและข้อสมมตฐิาน
ดังต่อไปนี้
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินลงทุนชั่วคราว	 ลูกหน้ีการค้า	 และเจ้าหน้ีการค้า	 มีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ	เนื่องจากครบก�าหนดช�าระในระยะเวลาอันสั้น

8. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560	และ	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมคีดทีีถ่กูฟ้องเป็นจ�าเลยจ�านวน	2,382	คด	ีและ	1,751	คด	ี
ทุนทรัพย์ตามฟ้อง	จ�านวน	35,422.69	ล้านบาท	และ	4,566.32	ล้านบาท	ตามล�าดับ
	 คดีท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกฟ้องเป็นจ�าเลยส่วนหน่ึงเป็นคดีที่ถูกฟ้องตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจหลัก	 โดยบริษัท	 พอร์ทัลเน็ท	 จ�ากัด	 ผู้รับมอบอ�านาจจากกิจการค้าร่วม	 SPIES	 ได้ย่ืนฟ้องการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคต่อศาลปกครองกลาง	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2553	ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช�าระค่าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจหลักในช่วงก่อนที่ระยะเวลาการค�านวณค่าเช่าตามสัญญาเริ่มต้น	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	 1,868.71	 
ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป	 โดยศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้อง	
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	 ซ่ึงส�านักกฎหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจะชนะคดี

9. การอนุมัติงบการเงิน
	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมัติให้ออกงบการเงิน	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561
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