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ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์การ
เอกเทศตามพระราชกฤษฎี ก า ซึ่ ง ให้ ไว้ เ มื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม
พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
16 มีนาคม พุทธศักราช 2497 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เป็น
ผูค้ วบคุมการบริหาร อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย มีอ�ำนาจก�ำกับโดยทั่วไป องค์การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีทนุ
ประเดิมตามกฎหมาย จ�ำนวน 5  ลา้ นบาท มีการไฟฟ้าอยูใ่ นความดูแล
จ�ำนวน 117 แห่ง จากนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รบั การสถาปนา
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503
ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อ
จากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ภารกิจ (Mission)

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ  ทั้งด้านคุณภาพและบริการ
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค่านิยม (Core Value)

บริการดี  มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์

1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป้าประสงค์

1. มีการบริหารและปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นเลิศ โดยเพิม่ ขีดความสามารถระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และสร้างรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถ
ของบุคลากร รวมทั้งด�ำเนินการให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักบรรษัทภิบาล
ในการบริหารองค์กร
3. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และพลังงานหมุนเวียน   สนับสนุนให้มีการด�ำเนินธุรกิจการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD)

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวนโยบายของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ภาครั ฐ (SOD) ที่ จ ะใช้ เ ป็ น แนวทางในการก� ำ กั บ ดู แ ลและ
ชี้ประเด็นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการ
รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป ซึ่งแนวนโยบาย
ของผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (SOD) ทีม่ ตี อ่ รัฐวิสาหกิจส�ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ได้แก่
แนวนโยบายสำ�หรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศบนพืน้ ฐานการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายสำ�หรับรัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน

สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทนทีส่ ะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและบริหาร
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวนโยบายสำ�หรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มุ ่ ง พั ฒ นาระบบจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ให้ มี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอ
ต่อความต้องการของประเทศ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และขยาย
การลงทุนของธุรกิจในเครือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สิน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟน.1 เช�ยงใหม
กฟฉ.1 อุดรธานี
กฟน.2 พิษณุโลก

กฟฉ.2 อุบลราชธานี
กฟน.3 ลพบุร�

กฟฉ.3 นครราชสีมา
กฟก.1 พระนครศร�อยุธยา

กฟก.3 นครปฐม

สำนักงานใหญ
กรุงเทพฯ

กฟก.2 ชลบุร�

ภาคเหนือ
กฟน. 1

กฟต.1 เพชรบุร�

กฟน. 2

กฟน. 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กฟฉ. 1

กฟฉ. 2

กฟฉ. 3

กฟก. 2

กฟก. 3

กฟต. 2

กฟต. 3

ภาคกลาง
กฟก. 1
กฟต.2 นครศร�ธรรมราช

ภาคใต้
กฟต.3 ยะลา

พื้นที่ความรับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพื้นที่รับผิดชอบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ า 74 จั ง หวั ด ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี
และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้า
นครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของพื้นที่ประเทศไทย
หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
18,171,025 ราย

กฟต. 1

สำ�นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนงาน
ให้ คํ า แนะนํ า ตลอดจนจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ ให้
หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค แบ่งการบริหารงานออกเป็นผูว้ า่ การ
รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สํานักผู้ว่าการ สํานักตรวจ
สอบภายใน สํานักกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
กลุม่ เครือข่ายและบริการ และกลุม่ สนับสนุน ซึง่ ยังแบ่งออกเป็น
สายงานต่าง ๆ ฝ่ายและกอง

15

กฟน.1
กฟน.2
กฟน.3
ภาคเหนือ
กฟฉ.1
กฟฉ.2
กฟฉ.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กฟก.1
กฟก.2
กฟก.3
ภาคกลาง
กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3
ภาคใต้
รวม
การเพิ่ม(%)
ดัชนี (2556=100%)

ประเภท

15
12
13
40
15
14
14
43
25
21
16
62
13
15
13
41
186
8.14
108.14

จุดรวมงาน

33
30
24
87
27
27
32
86
19
16
18
53
16
25
21
62
288
1.41
101.41

ย่อย

44
45
32
121
71
73
38
182
25
24
13
62
22
38
34
94
459
0.22
100.22

กฟฟ.สาขา

ปี 2558

กฟฟ.สาขา

สำ�นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแยกตามประเภท

92
87
69
248
113
114
84
311
69
61
47
177
51
78
68
197
933
2.08
102.08

รวม

15
12
13
40
15
14
14
43
25
21
16
62
13
15
13
41
186
8.14
108.14

จุดรวมงาน

33
30
24
87
27
27
32
86
19
16
18
53
16
25
21
62
288
1.41
101.41

กฟฟ.สาขา
ย่อย

44
45
32
121
71
73
38
182
25
24
13
62
22
38
34
94
459
0.22
100.22

กฟฟ.สาขา

ปี 2557

สำ�นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแยกตามประเภท

92
87
69
248
113
114
84
311
69
61
47
177
51
78
68
197
933
2.08
102.08

รวม

15
11
12
38
14
12
13
39
21
20
16
57
12
13
13
38
172
4.88
100.00

จุดรวมงาน

32
31
23
86
28
28
30
86
19
15
18
52
16
23
21
60
284
3.27
100.00

กฟฟ.สาขา

ย่อย

รวม

40
87
46
88
34
69
120
244
70
112
73
113
37
80
180
305
27
67
26
61
13
47
66
175
22
50
36
72
34
68
92
190
458
914
(1.29)
1.22
100.00 100.00

กฟฟ.สาขา

ปี 2556

(แห่ง)
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สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร
•

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์  0-2589-0100-1
โทรสาร  0-2589-4850-1
Website : www.pea.co.th

ภาคเหนือ
•

•

•

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

เลขที่ 208 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง เชียงราย
และพะเยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจติ ร ตาก กาํ แพงเพชร สุโขทัย แพร่
น่าน และอุตรดิตถ์  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

เลขที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บรุ ี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทยั ธานี
และชัยนาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•

•

•

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

เลขที่ 123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร
นครพนม หนองบัวลําภู และบึงกาฬ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี

เลขที่ 195 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอํานาจเจริญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา

เลขที่ 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
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ภาคกลาง
•

•
•

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 46 หมู่ 6 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี สระบุรี
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ภาคใต้
•

•

•

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

เลขที่ 86 หมู่ 5  ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสําราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม
ชุมพร และระนอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

เลขที่ 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต
และพังงา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา

เลขที่ 59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล และพัทลุง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจัดจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ในเขตจ�ำหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 74 จังหวัด
หรือ 510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 99.98% ของพื้นที่ทั้งประเทศ และมีผู้ใช้ไฟฟ้า 18.17 ล้านราย
2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมี 7 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
งานตรวจสอบ ทดสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ
บริษัทในเครือ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2552 เพื่อด�ำเนินธุรกิจลงทุน
ด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 14 ต.ค.
2552 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือหุ้น ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 473.284 ล้านบาท
(สถานะ ณ 31 ธ.ค. 2558)
วิสัยทัศน์ : (VISION)

เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ภารกิจ : (MISSION)

1. ลงทุนและพัฒนาในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานในประเทศแบบครบวงจร
2. เป็นกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมลงทุนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง (Market Reference) ด้านพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงานของรัฐ
3. ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศ อาทิ
แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 4 โครงการ แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล เป็นต้น และ บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ได้รบั มอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการและลงทุนก่อสร้าง
โรงผลิตไฟฟ้าจากการก�ำจัดขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนีบ้ ริษทั ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาและจัดท�ำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอืน่ ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากการใช้พืชพลังงาน เป็นต้น
ส�ำหรับงานในต่างประเทศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้ร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ และยังอยูร่ ะหว่างเจรจาเพื่อร่วมลงทุนในอีกหลายประเทศจากเชื้อเพลิงอื่น ๆ รวมทั้งการให้บริการออกแบบ
ก่อสร้าง บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวเนื่อง
นอกจากนีบ้ ริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ยังให้บริการด้านฝึกอบรม และจัดสัมมนาด้านระบบไฟฟ้าให้กบั ลูกค้า
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และธุรกิจลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
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สรุปข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2558

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน

ปี 2557

465,807
444,735
21,072
366,977
227,541
139,436

ปี 2556

465,012
444,615
20,397
348,426
216,273
132,153

434,070
412,992
21,078
328,084
205,936
122,148

อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้

ปี 2558

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)
(เท่า)

ปี 2557

1.60
1.56
0.61
5.85
2.57

ปี 2556

1.50
1.45
0.64
6.00
2.51

1.34
1.29
0.67
6.37
1.97
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อองค์กร
ในการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ข องการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคได้วิเคราะห์ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้น�ำการบริหารความเสี่ยงมาช่วยสนับสนุนในการบริหารงานเพื่อ
ลดระดับความรุนแรงให้น้อยลง ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อองค์กร มีดังนี้
1. การสนับสนุนของรัฐบาลในการผลิตไฟฟ้าในภาค

อุตสาหกรรมและครัวเรือน

รัฐบาลมีแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทีจ่ ะมีสดั ส่วนมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต รวมถึงการตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอีกหลายปีข้างหน้า อีกทั้งการเปิดเสรีในเรื่องพลังงาน มีการสนับสนุนการ
เกิดใหม่ของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) สูงขึน้ นอกจากนีใ้ นอนาคตคาดการณ์วา่ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึง่ เป็น
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าก�ำลังจะหมดภายใน 6-7 ปีข้างหน้า และ
รัฐบาลมีแผนสนับสนุนการน�ำเข้าของก๊าซ LNG จากต่างประเทศ และการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคประชาชน ท�ำให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีโอกาสทีจ่ ะ
สูญเสียลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน
2. การจำ�หน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่า

มาตรฐานสากล

ตามภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาคุณภาพ (Quality) และความเชือ่ ถือได้ (Reliability)
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ในบางพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจยังไม่สามารถให้บริการและจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์
ขององค์กร ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงเร่งรัดโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ก�ำหนด
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3. หน่วยสูญเสียในระบบจำ�หน่าย

ในระบบจ� ำ หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีหน่วยสูญเสียในระบบจ�ำหน่าย
สู ง กว่ า ค่ า เป้ า หมายในปี ที่ ผ ่ า นมา โดยหน่ ว ยสู ญ เสี ย ในระบบ
จ�ำหน่ายประกอบด้วย หน่วยสูญเสียทางด้านเทคนิค Technical
Loss และไม่ใช่ทางเทคนิค Non-technical Loss อย่างไรก็ตาม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาจัดท�ำแผนงานรองรับในการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติม และการแก้ปัญหาการละเมิดการใช้
ไฟฟ้า มิเตอร์ช�ำรุด ความผิดพลาดในการจดหน่วย ท�ำให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคสามารถเพิม่ รายได้จากการลดหน่วยสูญเสียจากระบบ
จ�ำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง
4. ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ

การดำ�เนินงานในอนาคต

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค มี บุ ค ลากรหลากหลาย
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะต�ำแหน่ง
ซึ่งในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะมีบุคลากรของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษียณอายุราชการประมาณร้อยละ 50 ของบุคลากร
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มองเห็น
ความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยมีแผนงานที่จะพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5. ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศนับเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของการด�ำเนินธุรกิจและธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กร และยิ่งการที่
ระบบสารสนเทศมีความส�ำคัญต่อองค์กรมากขึ้นเท่าใดองค์กรยิ่งมี
ความเสี่ยงมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค�ำนึงถึง ความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) ความปลอดภัย (Security) และการใช้งานง่าย
(User Friendliness) โดยน�ำมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์
ใช้ในการจัดท�ำแผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และมีการประเมินความเสีย่ ง
ตามแนวทาง COBIT (Control Objective for Infomation and
Related Technology)

6. การบริหารจัดการด้านการเงิน

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี สั ด ส่ ว นสภาพคล่ อ ง
(Current Ratio) เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน
หนี้ สิ น ระยะยาวต่ อ ส่ ว นทุ น (Debt to Equity Ratio) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคมีแผนการลงทุนโครงการใหญ่หลายโครงการในอนาคต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ตลาดเงิน (Financial Market Risk) เช่น อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
ทางการเงิน ความเสีย่ งทีจ่ ากการไม่ชำ� ระหนีต้ ามทีต่ กลงไว้ (Credit
Risk) เช่น การเก็บช�ำระหนีจ้ ากลูกหนีค้ า่ ไฟฟ้าไม่ได้ หรือเก็บได้ลา่ ช้า
ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการหรือกระบวนการ
ท�ำงานที่ส่งผลกระทบทางการเงิน (Operation Risk)
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ก�ำหนดมาตรการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการ
ตามมาตรการที่ก�ำหนดและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
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ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต
ภาวะอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
เป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single Buyer
Model (ESB) ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่
9 ธ.ค. 2546 โดย การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน
และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer)
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจ�ำหน่ายไฟฟ้าผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังจ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วน
โดยตรงให้ แ ก่ ผู ้ ใช้ ไ ฟฟ้ า รายใหญ่ บ างรายที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
จ�ำหน่ายได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเทศใกล้เคียง ส่วน
การไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้า

ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ารายย่อยและลูกค้าในเขต
อุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการของการไฟฟ้า
นครหลวง นอกจากนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายสามารถจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมได้โดยตรง ส�ำหรับการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจ�ำหน่าย หม้อแปลง
จ�ำหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงต�ำ่ และเครือ่ งวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า)
ซึง่ ก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้าส�ำหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตรา
เดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff) และมีความแตกต่างกันตาม
ประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้า ทัง้ นี้ คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
จะเป็นผูก้ ำ� กับดูแลโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม

ภาพรวมธุรกิจไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า

ส่งไฟฟ้า

จำ�หน่ายไฟฟ้า

ผู้ใช้

ภาคครัวเรือน

		
		

บ้านอยู่อาศัย
>150 kWh
<150 kWh
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง

กฟผ.
โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่

      กฟภ.

กฟผ.

กฟน.

ภาคอุตสาหกรรม

กิจการเฉพาะอย่าง
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
สูบน�้ำเพื่อการเกษตร

โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก

กิจการขนาดใหญ่

ไฟชั่วคราว
      กฟภ.

กฟน.

ไฟส�ำรอง
ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
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แนวโน้มในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ โดยเป็น
แผนระยะยาวเป็นเวลา 10 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีการทบทวนและปรับแผนเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดท�ำเป็นแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 25572566 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
สรุปทิศทางและบทบาทการดำ�เนินงานในอนาคต

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559) มีดังนี้
จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประกอบกั บ ความสามารถในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคได้น�ำมาสู่การก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมี
ธรรมาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเป็นเลิศเพื่อเป็น
ผู้น�ำในธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้า
3. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
4. เพือ่ เตรียมความพร้อมขององค์กรในการลงทุน สร้าง
ตลาดใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่าง
ประเทศ
5. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ CG และ CSR

สู่มาตรฐานสากลใน 3 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่มาตรฐานสากลของ OECD
Principles of Corporate Governance ส่งเสริมกิจกรรม
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึง
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการองค์กร
2. มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีการวิเคราะห์และก�ำหนดปัจจัยขับเคลือ่ น เพือ่ มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
ภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการก�ำหนดแผนงานสู่ความ
ยั่งยืนภายในองค์กรและให้ความส�ำคัญในการยกระดับสมรรถนะ
ขององค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญ
3. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมุ ่ ง เน้ น ในการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ โดย
ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส โดยให้มกี ารด�ำเนินงานใน
เชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการก�ำกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ในเครือให้มีประสิทธิภาพ
4. เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์จะมุง่ เน้นการพัฒนาระบบ Asset

Management เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ และ
สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร (Stream Line
Process) พัฒนากระบวนการด�ำเนินงานขององค์กรในปัจจุบนั ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยลดต้นทุน ลดระยะเวลา และเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้า
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5. มี ก ารจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า
มาตรฐานสากล โดยกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเพิ่ ม ขี ด

ความสามารถระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
จ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคง เชื่อถือได้ รวมถึงการ
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน PEA Standard ของระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีไ้ ด้ให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์
ในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อน�ำไปสู่
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อ
แหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจาย
อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
6. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยกลยุทธ์มงุ่ เน้นใน
การบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึน้ (Strategic HRM)
ซึง่ จะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ท�ำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีทั้งคนเก่ง และคนดี (Talent)
ท�ำงาน เพือ่ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยให้ความส�ำคัญใน 3 ประเด็น
ได้แก่ ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว โดยมีอัตราก�ำลัง
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงการจัดเส้นทางสายอาชีพและสร้างความก้าวหน้า
ในสายงานให้กับพนักงาน (Career Development) การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) และระบบ
การสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

โดยการเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) ทัง้ ในด้านความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และ
คุณลักษณะ (Other Characteristics) ให้มีความพร้อม สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
8. มุง่ เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยให้ความส�ำคัญกับ

การศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการของลูกค้าทีส่ ง่ ผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศจากการส�ำรวจ
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด และน�ำมาสรุปผลเป็นข้อ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร

9. มุง่ เน้นการบริการลูกค้าทีเ่ ป็นเลิศและครบวงจร โดย

การน�ำข้อมูลเสียง (Voice of the Customer) จากลูกค้ามาปรับปรุง
เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
10. แสวงหาโอกาสในการลงทุนส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยว
เนือ่ งทัง้ ในและต่างประเทศ โดยกลยุทธ์จะมุง่ เน้นในการส่งเสริมการ

ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ทัง้ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและงานทีป่ รึกษา
โดยร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจการ
ไฟฟ้าและพัฒนาความร่วมมือพันธมิตรของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จะให้ความส�ำคัญ
ในการเพิม่ รายได้จากธุรกิจเสริมขององค์กร เพือ่ เพิม่ สัดส่วนรายได้
จากธุรกิจเสริมต่อรายได้รวมขององค์กร
11. เป็นผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน
และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�ำคัญ

ใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริม/ร่วมพัฒนาเรือ่ ง DSM (Demand Side
Management) ร่วมด�ำเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน และการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การอนุรักษ์พลังงาน
12. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและการ
สร้างสถาบันวิจยั และพัฒนานวัตกรรม โดยให้ความส�ำคัญกับการ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงาน Smart Grid & Strong Grid
เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย รวมถึงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้
สามารถรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
13. พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานขององค์กร โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุน และยกระดับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้มีมาตรฐาน
เพิม่ ประสิทธิภาพและลดขัน้ ตอนการท�ำงาน รวมถึงให้ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาเรื่อง Data Utilization โดยการปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูลขององค์กร ให้มพี ร้อมใช้ทนั กาล ถูกต้องเชือ่ ถือได้ นอกจากนี้
จะมีการมุง่ เน้นการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
ด้านการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล
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วิเคราะห์สถานการณ์การจำ�หน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยซื้อไฟฟ้า

ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วยซื้อไฟฟ้ารวม
ทั้งสิ้น 130,385 ล้านหน่วย ขยายตัวร้อยละ 3.91 จากปีก่อน
หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในปี 2558 รวม
ทัง้ สิน้ 123,210 ล้านหน่วย ขยายตัวร้อยละ 3.86 จากปีกอ่ น ซึง่ เติบโต
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3.25 (ค่าพยากรณ์ชุด 16 ต.ค. 2558)
โดยกลุ่มบ้านอยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 5.92 จากอากาศที่ร้อนขึ้น
มากกว่าปีก่อนหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก
(Climate Change) ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม พาณิ ช ย์ ข ยายตั ว ในระดั บ
ทีน่ า่ พึงพอใจโดยได้รบั แรงส่งในช่วงครึง่ ปีหลังจากนโยบายเร่งกระตุน้
เศรษฐกิจในประเทศของภาครัฐ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้การใช้
ไฟฟ้ากลุม่ พาณิชย์ขยายตัวขึน้ ถึงร้อยละ 7 – 8.4 สูงขึน้ จากครึง่ แรก
ของปีทขี่ ยายตัวเพียงร้อยละ 4 – 4.5 โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ ว
ขยายตัวดีตอ่ เนือ่ ง รวมถึงธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ เช่น โรงแรม
ภัตตาคาร การค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าการขนส่งและคมนาคม
ในส่วนของอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ที่ร้อยละ 1.95 จากแรงส่งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
ยานยนต์ ซีเมนต์ พลาสติก แต่หดตัวมากในอุตสาหกรรมเหล็ก
ถึงร้อยละ 10.63 ปัญหาจากการเสียเปรียบด้านราคาในตลาดโลก

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือมีการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเติบโตในอัตราใกล้เคียงกัน
ขับเคลือ่ นโดยความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุม่ บ้านอยูอ่ าศัยเป็นหลัก
ในขณะที่ภาคกลางมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายไฟฟ้าสูงที่สุดแต่เติบโต
เป็นอันดับที่สามเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อยูห่ นาแน่น การขยายตัวของการจ�ำหน่ายไฟฟ้าจึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับภาคอุตสาหกรรม ส�ำหรับภาคใต้มีอัตราการเติบโตเป็น
อันดับสุดท้ายจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงสนับสนุนส�ำคัญ
หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้าจำ�แนกตามระดับแรงดันขาย
แบ่งเป็น 5 ระดับแรงดัน ดังนี้
• ระดับแรงดันขาย 230 kV หน่วยจ�ำหน่ายคิดเป็น

•

•

หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้าจำ�แนกตามพื้นที่

แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ดังนี้
• ภาคเหนือ ขยายตัวร้อยละ 5.25 จากปีก่อนหน้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.57 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวร้อยละ 5.38
จากปีกอ่ นหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.63 ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม
• ภาคกลาง ขยายตัวร้อยละ 3.51 จากปีก่อนหน้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.05 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม
• ภาคใต้ ขยายตัวร้อยละ 2.40 จากปีก่อนหน้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.76 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม

•

•

สัดส่วนร้อยละ 0.22 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
รวม หดตัวร้อยละ 18.01 จากปีก่อนหน้าตามการ
ชะลอตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
เพียงรายเดียวในระดับแรงดันนี้ โดยไทยเสียเปรียบ
จีนด้านราคาในตลาดโลก
ระดับแรงดันขาย 115 kV หน่วยจ�ำหน่ายคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.93 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
รวม ขยายตัวร้อยละ 1.91จากปีก่อนหน้า
ระดับแรงดันขาย 69 kV หน่วยจ�ำหน่ายคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.03 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม
หดตัวร้อยละ 64.22 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้ใช้
ไฟฟ้าบางรายเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าระดับแรงดัน 115
kV
ระดับแรงดันขาย 22 - 33 kV หน่วยจ�ำหน่ายคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 46.63 ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 3.46 จากปีก่อนหน้า
ระดับแรงดันขายต�ำ่ กว่า 22 - 33 kV หน่วยจ�ำหน่าย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.19 ของยอดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 6.02 จากปีก่อนหน้า
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าหน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้าใน
ระดับแรงดันต่ำกว่า 22 – 33 kV ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับ
แรงดันอืน่ ๆ เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่ าศัย
โดยมีปัจจัยจากสภาวะอากาศที่ร้อนกว่าปีก่อนเกือบตลอดทั้งปี
รวมถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate
Change) ที่ส่งผลให้มีฝนตกน้อยกว่าปีก่อน
หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้าจำ�แนกตามประเภทอัตราค่า
ไฟฟ้า

หน่วยจ�ำหน่ายไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
ประจ�ำปี 2558 มีการขยายตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกประเภทอัตรา
ยกเว้นประเภทอัตราสูบน้ำเพื่อการเกษตร ดังนี้ บ้านอยู่อาศัย
ขยายตัวร้อยละ 5.92 กิจการขนาดเล็ก ขยายตัวร้อยละ 5.80
กิ จ การขนาดกลาง ขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.02 กิ จ การขนาดใหญ่
ขยายตัวร้อยละ 1.82 กิจการเฉพาะอย่าง ขยายตัวร้อยละ 6.60
องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาก� ำ ไรขยายตั ว ร้ อ ยละ 26.36 สู บ น้ ำ เพื่ อ
การเกษตร หดตัวร้อยละ 6.60 ไฟฟ้าชัว่ คราว ขยายตัวร้อยละ 0.74
ไฟฟ้าส�ำรอง ขยายตัวร้อยละ 21.71 Interruptible Rate ขยายตัว
ร้อยละ 10.48 และไฟฟรี ขยายตัวร้อยละ 6.62
หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้าจำ�แนกตามกลุ่มลูกค้า
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

•

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.47

ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ
5.92 จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเนื่องจากการเกิด
ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
(Climate Change) ทีท่ ำ� ให้ฝนไม่ตกต้อง ตามฤดูกาล
ส่งผลให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยเฉพาะผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150
หน่วยต่อเดือน มีการใช้ไฟฟ้าในอัตราการเติบโต
สูงขึ้นร้อยละ 8.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

•

กลุม่ พาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.04 ของยอด

การจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ 5.94 ซึ่งมี
ปัจจัยหลักจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาค
รัฐที่ส่งผลให้เกิดการอุปโภคบริโภคมากขึ้น รวมถึง
ปัจจัยจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมัน
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการโรงแรม และห้างสรรพสินค้า มีการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 และ 5.55 ตามล�ำดับ
• กลุ่มอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.47
ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวม ขยายตัวร้อยละ
1.95 เติ บ โตจากกลุ ่ ม ยานยนต์ ต ามการด� ำ เนิ น
นโยบายทางภาษี ข องภาครั ฐ ที่ เ อื้ อ ต่ อ อุ ป สงค์
ภายในประเทศ รวมทัง้ ความต้องการรถยนต์รนุ่ ใหม่
จากตลาดโลก การผลิ ต ซี เ มนต์ แ ละพลาสติ ก
มีการขยายตัวรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น หลั ก ในขณะที่ ก ลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตเล็กน้อย เนือ่ งจากมีความต้องการ
Hard Disk Drive ลดลง และอุตสาหกรรมเหล็กหดตัว
มากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการผลิตเหล็ก
ออกมาจ�ำหน่ายในปริมาณมากของประเทศจีน
• กลุ่มอื่น ๆ (องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฟรี) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.02 ของยอดการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
รวม ขยายตัวร้อยละ 3.79 ตามการก่อสร้างในภาค
อสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหลัก
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หน่ ว ยจำ�หน่ า ยไฟฟ้ า ตามประเภทกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ

ในหมวดที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูง ดังนี้

หมวดการผลิต ขยายตัวขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 1.74

โดยมีการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมส�ำคัญ 5 อันดับแรก ดังนี้
• อิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 0.68 จากการ
ส่งออกไปยังตลาดจีนส�ำหรับการผลิตสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่มีการขยายก�ำลังการผลิตใน
ช่วงก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากมีสินค้าคงคลังอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า
จึงท�ำให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
• ยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 7.17 เพิ่มขึ้นจากการ
ผลิตรถยนต์รนุ่ ใหม่ เพือ่ รองรับความต้องการภายใน
ประเทศจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
โดยเฉพาะรถยนต์ PPV และ SUV รวมทั้งการ
ส่งออกรถยนต์อีโคคาร์และรถยนต์เชิงพาณิชย์ไป
สู่ตลาดโลก
• เหล็ก หดตัวร้อยละ 10.63 จากการด�ำเนินนโยบาย
ทุ่มตลาดของจีน โดยการจ�ำหน่ายเหล็กราคาถูก
ท�ำให้ได้เปรียบคู่แข่งขันในตลาดโลก รวมถึงการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กชะลอตัวลงตาม
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทรงตัว
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า
• ซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ 5.90 ตามการขยายตัวของ
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง ท�ำให้ภาคเอกชนเพิ่มการ
ลงทุนในภาคก่อสร้างเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ยอดขายสินค้า
หมวดซีเมนต์และคอนกรีตเพิ่มขึ้น
• พลาสติ ก ขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.65 จากการผลิ ต
เพื่อรองรับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่มีความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายอุตสาหกรรม
มี ก ารน� ำ พลาสติ ก ไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)

ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ในบ้าน
เป็นต้น
หมวดการขายและโรงแรม ขยายตัวร้อยละ 8.43 เพิ่ม
ขึ้นตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนและชาวยุโรป
เป็นหลัก แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสแต่ก็
ไม่ส่งผลกระทบมากนัก รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่องท�ำให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย และส่งผล
ให้กลุ่มค้าปลีกค้าส่งมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอย
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพดี
หมวดบริการสังคม ขยายตัวร้อยละ 8.13 ปัจจัยจากการ
ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานของหน่วยงานรัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล
วัด มูลนิธิ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปีก่อน
หมวดเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.99 จากการเก็บ
เกีย่ วข้าวนาปีในช่วงปลายปีเนือ่ งจากฤดูฝนทีม่ าล่าช้ากว่าทุกปี รวม
ถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าหมวดปศุสัตว์ (เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่) เพิ่มขึ้น
ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
หน่วยสูญเสีย

ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีหน่วยสูญเสียในระบบ
จ�ำหน่ายจ�ำนวน 7,175 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.50 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 56.31 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 0.04 (ค่าเป้าหมายร้อยละ
5.46) เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยสูญเสียปี 2557 ที่ร้อยละ 5.46
แล้วพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 สาเหตุหลักมาจากการใช้ไฟฟ้าใน
ระดับแรงต่ำโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
ขึ้นตามสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้น โดยสามารถจ�ำแนกออกเป็นแต่ละ
พื้นที่ได้ดังนี้
• ภาคเหนือ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 7.09
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ
7.20
• ภาคกลาง มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 4.03
• ภาคใต้ มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 7.06
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ปัจจัยด้านบวก
•

จำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีผใู้ ช้ไฟฟ้าทัง้ สิน้ 18.17 ล้าน
ราย เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าจ�ำนวน 0.49 ล้านราย หรือร้อยละ 2.79
โดยภาคกลางมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 3.75 รองลงมา
ได้แก่ ภาคใต้รอ้ ยละ 2.74 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ร้อยละ 2.44 และ 2.42 ตามล�ำดับ จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้
• กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขยายตัวร้อยละ 2.64 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 89.92 ของจ�ำนวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าทัง้ หมด
• กลุ่มพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ 4.05 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 8.35 ของจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• กลุ่มอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.30 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.19 ของจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• กลุ่มอื่น ๆ (องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร สูบน�้ำเพื่อ
การเกษตร ไฟฟ้าชัว่ คราว และไฟฟรี) ขยายตัวร้อยละ
4.78 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของจ�ำนวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
ประมาณการหน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้าปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคประเมินว่าสถานการณ์การจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าในปี 2559 จะปรับตัวดีขนึ้ โดยคณะท�ำงานจัดท�ำค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าประเมินสถานการณ์การจ�ำหน่ายไฟฟ้าไว้เบื้อง
ต้นเมือ่ วันที่ 29 ก.พ. 2559 ว่าตลอดทัง้ ปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ
4.13 จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาค

เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นจากการด�ำเนิน
นโยบายของภาครัฐที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจับ
จ่ายใช้สอยภายในประเทศ การเพิม่ การส่งออกให้ได้มากขึน้ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งสถานการณ์
ทางการเมืองมีเสถียรภาพยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ภาวะ
เศรษฐกิจมีทิศทางที่แน่นอน ซึ่งจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้
แก่ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนให้เกิดการลงทุนและการอุปโภค
บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น
เศรษฐกิจโลกเริม่ มีแนวโน้มดีขนึ้ ตามการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป รวมถึงการลงทุนทีจ่ ะมีเพิม่ ขึน้ จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการโยกย้าย
การลงทุนของประเทศสมาชิกได้เป็นอย่างดี
•

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

ส�ำหรับกลุม่ อุตสาหกรรมหลักทีส่ ำ� คัญคาดว่าจะปรับ
ตัวดีขึ้น ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งการใช้จ่ายและ
การลงทุนของภาครัฐ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความต้องการใช้
สินค้าภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้บางกลุ่มอุตสาหกรรมมีการ
ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน ดังนี้
o อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในช่วง
		
ปลายปีจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เพื่อรองรับความต้องการใช้ SSD อุปกรณ์
สือ่ สาร และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปนิยมสิ่งประดิษฐ์
ของเทคโนโลยีขนาดเล็กทีท่ นั สมัย หรือแกดเจ็ต
(Gadget) ส�ำหรับอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อความบันเทิงและ
ความสะดวกสบายเพิม่ มากขึน้ เช่น Smartwatch
เป็นต้น
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o ยานยนต์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากความต้องการ
ในตลาดยุโรปทีย่ งั คงมีความต้องการใช้รถยนต์
อี โ คคาร์ เ ป็ น หลั ก แต่ อ าจมี ค วามต้ อ งการ
ภายในประเทศลดลงจากการปรับใช้โครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559
o เหล็ก คาดว่าจะฟื้นตัวได้เล็กน้อยจากความ
		
ต้องการภายในประเทศที่เกิดจากการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐเป็นหลัก
ส่วนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวตามการซือ้ และ
ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริโภค แต่มี
ความเสีย่ งจากการผลิตเหล็กของจีนซึง่ มีราคา
ถูกกว่าเหล็กในประเทศ
o ซีเ มนต์ มีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีก่อนจากการ
		
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เน้นเรื่องการ
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปเพือ่ การลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการ
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเปิดใหม่ เช่น
เมี ย นมาร์ นอกจากนี้ ยั ง รวมไปถึ ง การเปิ ด
พื้ น ที่ ใ หม่ ใ ห้ ภ าคเอกชนได้ ข ยายการลงทุ น
เช่น การจัดนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอีกด้วย
•

การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ

เป็ น อี ก ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ภ าวะเศรษฐกิ จ
เติบโตขึ้น โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานชนบทเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การก่อสร้างรถไฟเชื่อมโยง
อาเซียน เป็นต้น
•

การอ่อนค่าของเงินบาท

การที่เงินบาทอ่อนค่าลงจะช่วยสนับสนุนภาคการ
ส่งออก รวมทัง้ สนับสนุนรายรับและสภาพคล่องของผูป้ ระกอบการ
ในหลายกลุ่ม ซึ่งในปี 2559 คาดว่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
ตามการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

•

ราคาน้ำ�มัน

จากราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นอย่างมากส่งผลให้ก�ำลัง
ซือ้ โดยรวมเพิม่ ขึน้ ประชาชนมีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางประจ�ำและ
เดินทางท่องเที่ยวลดลง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรมช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยคาดว่าราคาน้ำมัน
จะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี
• การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC)

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนจะส่งผล
ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศศูนย์กลาง (Hub) ในด้านต่าง ๆ
เช่น ศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว (Tourism Hub) ศูนย์กลางโลจิสติกส์
(Logistics Hub) ศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เป็นต้น
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการลงทุนด้านต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้น จนมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
•

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การที่ภาครัฐผลักดันให้มีการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ 10 จังหวัด บริเวณชายแดนของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น
ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.ตราด
จ.สงขลา และระยะทีส่ อง 5 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย จ.นราธิวาส
จ.เชียงราย จ.นครพนม จ.กาญจนบุรี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
การก่อสร้างที่พักอาศัยอีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
•

การท่องเที่ยว

นอกจากการเปิด AEC แล้ว นโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคุณภาพที่
มีการจับจ่ายใช้สอยจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องขยายตัว
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•

การขยายตัวในภาคที่อยู่อาศัย

การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรภายในประเทศ
และจ�ำนวนต่างชาติทเี่ ข้ามาพ�ำนักในประเทศมีมากขึน้ ประกอบกับ
สภาพอากาศทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้มกี ารใช้
ไฟฟ้าในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็นเป็นส่วนมาก
ปัจจัยด้านลบ
•

ภาวะเศรษฐกิจโลก

แม้ว่าประเทศคู่ค้าส�ำคัญจะมีแนวโน้มเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโต
ตามเป้ า หมาย ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบเป็ น วงกว้ า งและส่งผลต่อ
ความมีเสถียรภาพโดยรวม
•

ภาคครัวเรือน

ภาวะหนี้ สิ น ภาคครั ว เรื อ นที่ เ กิ ด จากการใช้ จ ่ า ย
ไปในช่วงก่อน ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนยังอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนส่วนหนึ่งมีอ�ำนาจซื้อลดลงและยัง
คงระมัดระวังการใช้จา่ ยอยู่ ซึง่ จะส่งผลต่อภาคธุรกิจโดยรวมเติบโต
ต่ำกว่าเป้าหมาย
•

การลงทุนของภาคเอกชน

จากภาวะเศรษฐกิจโลกทีอ่ าจไม่ฟน้ื ตัวตามเป้าหมาย
ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง ออกยั ง ซบเซาอยู ่ เ ป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลให้
ภาคเอกชนยังคงชะลอการลงทุนไปจนกว่าจะมีสัญญาณการลงทุน
ที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการด�ำเนินนโยบายของ
ภาครัฐที่จะเน้นเรื่องการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
•

รายได้ในภาคการเกษตร

•

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

ราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในภาวะตกต่ำ รวมถึง
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทอี่ าจเกิดขึน้ ท�ำให้ผลผลิตได้รบั ความเสียหาย
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง
การด�ำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นท�ำให้การอุปโภคบริโภค
ลดลง
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เปรียบเทียบหน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้า ปี 2555-2558 : กลุ่มลูกค้า
หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

กลุ่มลูกค้า

2555

บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

2556

25,050
27,492
53,354
5,831
111,727

อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ)

2557

26,237
28,573
56,438
3,361
114,609

2558

27,302
27,963
59,780
3,587
118,632

2555

2556

28,918 10.48 4.74
29,623 16.18 3.93
60,946 6.50 5.78
3,723 (10.46) (42.36)
123,210 8.53 2.58

2557

4.06
(2.14)
5.92
6.74
3.51

2558

5.92
5.94
1.95
3.79
3.86

* หมายเหตุ : มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการ เปลี่ยนเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ ต.ค. 2555
เปรียบเทียบหนวยจำหนายไฟฟา ป 2555-2558 : กลุมลูกคา
2555

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
บานอยอูาศยั

รอยละ

2556

2557

พาณชิย

2558

อตุสาหกรรม

อื่น ๆ

อัตราเพิ่ม (ลด) หนวยจำหนายไฟฟา ป 2555-2558 : กลุมลูกคา
2555

30.00

2556

2557

2558

10.00
-10.00
-30.00
-50.00
บานอยอูาศยั

พาณชิย

อตุสาหกรรม

อื่น ๆ
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เปรียบเทียบหน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้า ปี 2555-2558 : สุงสุด 10 กิจการแรก
หน่วยจำ�หน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

ประเภทกิจการ

2555

อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
เหล็ก
ซีเมนต์
พลาสติก
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า
น�้ำแข็ง
ปศุสัตว์
สิ่งทอ

2556

3,077
3,447
3,602
3,394
2,611
2,396
2,016
2,067
1,500
1,482

อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ)

2557

3,848
3,763
4,198
3,340
2,834
2,529
2,203
2,096
1,544
1,524

2558

4,151
3,830
4,460
3,471
3,001
2,596
2,460
2,213
1,707
1,631

2555

4,179
4,104
3,986
3,676
3,141
2,750
2,596
2,353
1,881
1,665

2556

(3.65)
33.01
1.04
6.13
6.79
7.12
8.55
8.29
9.70
(1.98)

2557

25.06
9.16
16.53
(1.57)
8.53
5.53
9.28
1.39
2.87
2.89

7.86 0.68
1.77 7.17
6.25 (10.63)
3.92 5.90
5.91 4.65
2.65 5.93
11.65 5.55
5.56 6.35
10.56 10.24
7.00 2.11

เปรียบเทียบหนวยจำหนายไฟฟา ป 2555-2558 : สูงสุด 10 กิจการแรก

ลานหนวย
6,000

2555

2556

2557

2558

4,000
2,000

สิ่งทอ

ปศสุตัว

น้ำแข็ง

หางสรรพสนิคา

โรงแรม

พลาสตกิ

ซเีมนต

เหลก็

ยานยนต

อเิลก็ทรอนกิส

0

อัตราเพิ่ม (ลด) หนวยจำหนายไฟฟา ป 2555-2558 : สูงสุด 10 กิจการแรก

สิ่งทอ

2558

ปศสุตัว

2557

น้ำแข็ง

2556

หางสรรพสนิคา

พลาสตกิ

ซเีมนต

เหลก็

ยานยนต

อเิลก็ทรอนกิส

2555

โรงแรม

รอยละ
40
30
20
10
0
-10
-20

2558
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เปรียบเทียบจำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2555-2558 : กลุ่มลูกค้า
จำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

กลุ่มลูกค้า

2555

บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

2556

อัตราเพิ่ม - ลด (ร้อยละ)

2557

2558

2555

2556

2557

2558

15,007,329 15,469,011 15,919,829 16,339,328 3.31
1,340,716
1,400,578
1,457,430
1,516,430 16.68
28,422
30,836
32,687
33,766 11.79
224,302
257,068
268,657
281,501 (30.20)
16,600,769 17,157,493 17,678,603 18,171,025 3.61

3.08
4.46
8.49
14.61
3.35

2.91
4.06
6.00
4.51
3.04

2.64
4.05
3.30
4.78
2.79

เปรียบเทียบจำนวนผูใชไฟฟา ป 2555-2558 : กลุมลูกคา
2555

2556

2557

2558

20,000,000
15,000,000

10,000,000
5,000,000

0
บานอยอูาศยั

พาณชิย

อตุสาหกรรม

อื่น ๆ

อัตราเพิ่ม (ลด) จำนวนผูใชไฟฟา ป 2555-2558 : กลุมลูกคา
2555

รอยละ

2556

2557

2558

20
10
0
-10
-20
-30
-40
บานอยอูาศยั

พาณชิย

อตุสาหกรรม

อื่น ๆ
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โครงสร้างอัตรากำ�ลัง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
จำ�นวนพนักงานและลูกจ้างแยกตามสายงาน/สำ�นัก ปี 2558
ลำ�ดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

สายงาน/สำ�นัก

สวก.
สกม.
สตภ.
รผก.(ท)
รผก.(บ)
รผก.(ป)
รผก.(ย)
รผก.(ว)
รผก.(ส)
รผก.(อ)
รผก.(กบ)
รผก.(ทส)
รผก.(ภ1)
รผก.(ภ2)
รผก.(ภ3)
รผก.(ภ4)
รผก.(วศ)

พนักงาน

ส�ำนักผู้ว่าการ
ส�ำนักกฎหมาย
ส�ำนักตรวจสอบภายใน
รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองผู้ว่าการอ�ำนวยการ
รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4
รองผู้ว่าการวิศวกรรม
ผลรวมทั้งหมด

ลูกจ้าง

156
151
111
376
339
486
268
226
119
367
513
292
6,052
6,774
7,094
5,480
289
29,093

13
0
0
5
21
48
5
4
5
39
81
4
1,118
1,262
1,593
1,133
5
5,336

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
รายการ

รวม

169
151
111
381
360
534
273
230
124
406
594
296
7,170
8,036
8,687
6,613
294
34,429

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายลูกจ้าง

24,709
1,075

23,665
563

23,373
91

รวมทั้งสิ้น

25,784

24,228

23,464
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คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประธานกรรมการ

พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ

(ประธานกรรมการ กฟภ. ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2557 - 17 ก.ค. 2558)
วัน/เดือน/ปีเกิด

ประวัติการศึกษา

ต�ำแหน่ง

• วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• 19 ก.ค. 2493

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น
• ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการ
• ไม่มี
โทรทัศน์กองทัพบก
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
• ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
บริษัทเหมืองแร่โปรแตส อาเซียน จ�ำกัด (มหาชน) • ไม่มี

• ประธานที่ปรึกษากองทัพบก
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก
• แม่ทัพภาค 4 และผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการ
แล้ว ยังได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้า งของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท*
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ประธานกรรมการ

นายถวิล เปลี่ยนศรี

(ประธานกรรมการ กฟภ. ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน)
วัน/เดือน/ปีเกิด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• 5 ธ.ค. 2496

• ไม่มี

• ข้าราชการบ�ำนาญ

• ไม่มี

• รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาด้านประสานกิจการความมั่นคง

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

ต�ำแหน่ง

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

ประวัติการศึกษา

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการ
แล้ว ยังได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้า งของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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วัน/เดือน/ปีเกิด

• 6 เม.ย. 2500
ต�ำแหน่ง

กรรมการ

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประวัติการศึกษา

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

วัน/เดือน/ปีเกิด

พลเอก ชาตอุดม

• 31 ต.ค. 2499

หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ติตถะสิริ

ต�ำแหน่ง

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณกลาโหม
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองเสนาธิการทหารบก
• ปลัดบัญชีทหารบก
ประวัติการศึกษา

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงทางการศึกษา)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

นายประสิทธิ์
สืบชนะ

กรรมการ
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วัน/เดือน/ปีเกิด

กรรมการ

• 7 ก.ย. 2493
ต�ำแหน่ง

• นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
นายเริงศักดิ์

วัน/เดือน/ปีเกิด

• 14 เม.ย. 2496

มหาวินิจฉัยมนตรี

ต�ำแหน่ง

• ข้าราชการบ�ำนาญ

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
• ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครพนม
ประวัติการศึกษา

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

หมายเหตุ * ทัง้ นีน้ อกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

นายสมพร
ใช้บางยาง

กรรมการ
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วัน/เดือน/ปีเกิด

• 17 ต.ค. 2504
ต�ำแหน่ง

• รองผู้อ�ำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

กรรมการ

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• ผู้อ�ำนวยการกองพิธีการ ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม
• รองผู้อ�ำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
• อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการศึกษา

• B.S. (E.E.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Dean’s List)
• M.S. Computer Science, GMU, USA (Stipend Award)
• Ph.D. Computational Science, GMU, USA (NASA
Research Funded)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• บริษัท CTA เหมืองแร่และพลังงาน จ�ำกัด

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปีเกิด

• 5 ส.ค. 2513

นายดนุชา

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

พิชยนันท์

ต�ำแหน่ง

• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผนช�ำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา

• M.S ENGINEERING MANAGEMENT GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY USA
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

พันเอก ปรัชญา
เฉลิมวัฒน์

กรรมการ
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วัน/เดือน/ปีเกิด

• 15 ก.ย. 2498
ต�ำแหน่ง

กรรมการ

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, USA
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Cornell University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Syracuse University, USA
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (GPSC)
• กรรมการ และกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท Sakari Resources Limited
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วัน/เดือน/ปีเกิด

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

• 28 พ.ค. 2501
ต�ำแหน่ง

• ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทัง้ นีน้ อกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซือ้ /จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

นายสุรงค์  บูลกุล

กรรมการ
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วัน/เดือน/ปีเกิด

• 5 ก.พ. 2506
ต�ำแหน่ง

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปีเกิด

นายยอดพจน์

• 7 ธ.ค. 2502

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

วงศ์รักมิตร

ต�ำแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, USA
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• กรรมการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จ�ำกัด

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

นายไพบูลย์

ศิริภาณุเสถียร

กรรมการ
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กรรมการ

รองศาสตราจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด

• 8 ส.ค. 2509
ต�ำแหน่ง

ดร.วิสุทธิ์

สุนทรกนกพงศ์

• รองคณบดีก�ำกับดูแลด้านวิชาการ
และบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• กรรมการสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทัง้ นีน้ อกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัน/เดือน/ปีเกิด

• 8 ก.พ. 2520
ต�ำแหน่ง

ดร.ปรีชาพร
สุวัฒโนดม

• วิศวกรโยธาช�ำนาญการ
ส�ำนักแผนงานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงคมนาคม
• กรรมการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อม
อากาศยาน
• ผู้ช่วยผู้แทนการค้าไทย ส�ำนักงานผู้แทนการค้าไทย
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการ การคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ตัวแทนการเจรจาระหว่างนักศึกษาในประเทศไทยกับ
สถาบันการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการเข้าศึกษาต่อ
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Civil Management ;
University of Califonia, Los Angeles, USA
• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Master of Engineering ; University
of Califonia, Los Angeles, USA

• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Master of Science ; University of
Califonia, Los Angeles, USA
• ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม) Bachelors of Science in Civil
Engineering, Specialization : Structure Engineering ;
University of Califonia, Irvine, USA
• ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม) Bachelors of Science in Civil
Engineering, Specialization : Transportation Engeneering ;
University of Califonia, Irvine, USA

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
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วัน/เดือน/ปีเกิด

• 10 พ.ย. 2501

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

• ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.
2558 – ปัจจุบัน)
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
• ผูอ้ ำ� นวยการการไฟฟ้า เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการศึกษา

• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท
• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทัง้ นีน้ อกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
วัน/เดือน/ปีเกิด

• 2 ม.ค. 2499

นายน�ำชัย

หล่อวัฒนตระกูล

ต�ำแหน่ง

• ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่
8 ธ.ค. 2555 - 21 ก.พ. 2558)
ประวัติการท�ำงานที่ส�ำคัญ

• รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
• รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ และรักษาการกรรมการ
   ผู้จัดการใหญ่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด
ประวัติการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าก�ำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ กฟภ. วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท

• * ไม่มี
(รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)
หมายเหตุ * ทั้งนี้นอกจากจะได้สอบถามข้อมูลจากกรรมการแล้ว ยังได้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

นายเสริมสกุล
คล้ายแก้ว

กรรมการ

54
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คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล
คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อายุ

57 ปี

ต�ำแหน่ง

• ผู้ว่าการ
สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต /
การจัดการภาครัฐและเอกชน

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

3 มิ.ย. 58 - ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
19 มี.ค. 57 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1
(อยุธยา) ภาค 3
1 ต.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
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นายสมชาย
ศรีส�ำเริง
อายุ

59 ปี

นายมนูญ
จันทรักษา

นายพัลลภ
ภิญโญวิวัฒน์
อายุ

58 ปี

55

อายุ

57 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ

• รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ

• รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต /
รัฐประศาสนศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนัก
ผู้ว่าการ
18 ก.พ. 58 - รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
7 พ.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนัก
ผู้ว่าการ

1 ก.ย. 58 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
18 มี.ค. 58 - รองผู้ว่าการประจ�ำส�ำนัก
ผู้ว่าการ
18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4
1 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3
(ลพบุรี) ภาค 1

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการประจ�ำผู้ว่าการ
1 ต.ค. 53 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1
(อุดรธานี) ภาค 2
18 ต.ค. 50 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ การ
ไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
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นายวิลาศ
งามแสงรุ่งสาโรจน์
อายุ

58 ปี

ต�ำแหน่ง

• รองผูว้ า่ การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
1 ต.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
1 ต.ค. 54 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
และความปลอดภัย

นายพูลสิริ
ธรรมสโรช
อายุ

56 ปี

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
1 ม.ค. 58 - ผูช้ ่วยผู้ว่าการสารสนเทศและ
สื่อสาร
1 ต.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศ
และสื่อสาร

นายเอกชัย
ศักดิ์ทัศนา
อายุ

58 ปี

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
18 ก.พ. 58 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 2
(พิษณุโลก) ภาค 1
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ  
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก)
ภาค 1
23 ม.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก)
ภาค 1

PEA

รายงานประจำ�ปี
2558

นายกมลชนก
วิชัยสืบ
อายุ

59 ปี

นายพงศ์ศักดิ์
สิทธิพงศ์

นายประกาญจน์
วงศ์พุฒิ
อายุ

57 ปี

57

อายุ

59 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

• รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

• รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารธุรกิจบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 เม.ย. 58 - รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4
1 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3
(ยะลา) ภาค  4
23 ม.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
เครือข่าย การไฟฟ้าเขต 3
(ยะลา)  ภาค 4

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2
19 ธ.ค. 55 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1
(เชียงใหม่) ภาค 1
1 ต.ค. 54 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3
(ลพบุรี) ภาค 1

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3
1 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3
(นครราชสีมา) ภาค 2
19 ธ.ค. 55 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3
(ยะลา) ภาค 4

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง
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นายสุรศักย์
พงษ์สวัสดิ์
อายุ

60 ปี

นายสุวัฒน์
เชี่ยวชาญชัย
อายุ

56 ปี

นายปัญญา
เล่าชู
อายุ

59 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการวิศวกรรม

• รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

• รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการวิศวกรรม
18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
การไฟฟ้าภาค 2
1 ม.ค. 58 - ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การการไฟฟ้าภาค 2
1 ต.ค. 57 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
จ�ำหน่ายและบริการ (ภาค 2)
23 ม.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการจ�ำหน่ายและ
บริการ (ภาค 2)
19 ธ.ค. 55 - ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ
เครือข่าย (ภาค 2)
1 ต.ค. 53 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 3
(ยะลา) ภาค 4

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการสารสนเทศและ
สื่อสาร
1 ต.ค. 57 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
ธุรกิจวิศวกรรม
1 ต.ค. 56 - รองผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
1 ต.ค. 54 - ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการก่อสร้าง
และบริหารโครงการ
18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
ทรัพยากรบุคคล
1 ต.ค. 57 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
29 พ.ค. 56 - รองผู้ว่าการประจ�ำ
ส�ำนักผู้ว่าการ
19 ธ.ค. 55 - ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารโครงการ
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นายสาคร
พยัคฆเรือง
อายุ

59 ปี

นายอ�ำนวยชัย
สุวรรณสุนทร
อายุ

57 ปี

นางพรทิพย์
เดชภิญญา
อายุ

60 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา

• รองผู้ว่าการอ�ำนวยการ

• รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต /
วิศวกรรมไฟฟ้า

พาณิชยศาสตรบัณฑิต / การตลาดทั่วไป
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / รัฐศาสตร์

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 เม.ย. 58 - รองผู้ว่าการปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษา
18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษา
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนผู้ช่วยผู้ว่าการ
ปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
และรักษาการแทนรองผู้ว่าการ
ปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
1 ต.ค. 57 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
ควบคุมระบบไฟฟ้า
1 ต.ค. 56 - ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การควบคุมระบบไฟฟ้า

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - รองผู้ว่าการอ�ำนวยการ
1 ม.ค. 57 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
อ�ำนวยการ
1 ต.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ

59

พาณิชยศาสตรบัณฑิต /
การเงินและการธนาคาร
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
ยุทธศาสตร์
1 ต.ค. 57 - รักษาการแทนรองผู้ว่าการ
พัฒนาองค์กร
1 ต.ค. 56 - รองผูว้ า่ การบัญชีและการเงิน
19 ธ.ค. 55 - ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การบัญชีและการเงิน
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นายสมภพ
เต็งทับทิม

นายสุรศักดิ์
ไตรทาน
อายุ

57 ปี

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

15 มิ.ย. 58 - รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
18 ก.พ. 58 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 2
(ชลบุรี) ภาค 3
19 มี.ค. 57 - ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจ�ำ
ส�ำนักรองผู้ว่าการจ�ำหน่าย
และบริการ (ภาค 1)
19 ธ.ค. 55 - ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1
(อยุธยา) ภาค 3

อายุ

57 ปี

นายสมพงษ์
ปรีเปรม
อายุ

54 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - รองผู้ว่าการกิจการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม
23 ม.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน
ธุรกิจ ประจ�ำส�ำนักรอง
ผู้ว่าการจ�ำหน่ายและบริการ
(ภาค 1)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนัก
ผู้ว่าการ
1 ต.ค. 58 - ปฏิบัติงานบริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด
18 มี.ค. 58 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ
วิศวกรรม
1 ม.ค. 58 - รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ
วิศวกรรม
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นายดุษฎี
ลิ่มทอง
อายุ

57 ปี

นางค�ำมวน
พยัคฆเรือง

นายนิพนธ์
เอกเอี่ยม
อายุ

59 ปี

อายุ

57 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฏหมาย

(เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ)

(เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ)

(เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ)

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ศิลปศาสตรบัณฑิต / ภาษาและวรรณคดีไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต / การบัญชี
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นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
(เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ)
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายงานผูว้ า่ การ ส�ำนักผูว้ า่ การ
1 มี.ค. 53 - ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักผูว้ า่ การ

1 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน
(เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ)
19 ต.ค. 52 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติ
การตรวจสอบกระบวนการ
สนับสนุน ส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน
15 ก.พ. 49 - รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติ
การตรวจสอบกระบวนการ
สนับสนุน  ส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน

18 ก.พ. 58 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
(เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ว่าการ)
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนิติการ และรักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการฝ่ายคดีและ
สอบสวน ส�ำนักกฎหมาย
23 ม.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
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นายธีรวุทธิ์
วัตรกิจไพศาล
อายุ

59 ปี

นายวรังสฤษดิ์
นามราษฎร์
อายุ

58 ปี

นายพิเชฐ
ศรีสวัสดิ์
อายุ

58 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

• ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์

• ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
1 ต.ค. 54 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า
1 ต.ค. 53 - รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต /
วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
1 ม.ค. 58 - ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับ 13
ประจ�ำส�ำนักรองผู้ว่าการ
การไฟฟ้าภาค 3

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
18 มี.ค. 58 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม
16 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
และความปลอดภัย
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นายธนาเศรษฐ์
พงษ์ทรงเสถียร
อายุ

56 ปี

นายวัลลภ
กิตติวิวัฒน์

นายประสิทธิ์
ศศิธรโรจนชัย
อายุ

60 ปี

อายุ

54 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

• ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

• ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

บริหารธุรกิจบัณฑิต / การจัดการทั่วไป
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
บริหารธุรกิจบัณฑิต / ระบบสารสนเทศ
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและ
สื่อสาร
23 ม.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
1 พ.ย. 53 - รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและ
บริหารโครงการ
15 มิ.ย. 58 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
โครงการพิเศษ
1 มิ.ย. 58 - รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ
18 มี.ค. 58 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก่อสร้างและ
บริหารโครงการ ภาค 4

63

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมไฟฟ้า
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและ
บ�ำรุงรักษา
18 มี.ค. 58 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษา การไฟฟ้า
เขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
1 ม.ค. 58 - รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
การไฟฟ้า เขต 2 (ชลบุร)ี ภาค 3
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นายฉัตรชัย
ทวีโภค
อายุ

58 ปี

นางศัลยา
ศุภตระกูล
อายุ

59 ปี

น.ส.ปุสสินี
วิริยะวงศ์
อายุ

59 ปี

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

• ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ

• ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

• ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /
วิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการอ�ำนวยการ
16 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหา
23 ม.ค. 56 - ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับ 11
ประจ�ำส�ำนักรองผู้ว่าการ
อ�ำนวยการ

สถิติศาสตรบัณฑิต / สถิติประยุกต์
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 56 - ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
23 ม.ค. 56 - ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13
ประจ�ำส�ำนักรองผู้ว่าการบัญชี
และการเงิน
19 ธ.ค. 55 - ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12
ประจ�ำส�ำนักรองผู้ว่าการบัญชี
และการเงิน

รัฐศาสตรบัณฑิต / การบริหารรัฐกิจ
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

18 ก.พ. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
1 ม.ค. 58 - รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
1 ต.ค. 54 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
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นางจุฑาพรรธน์
แก้ววัฒนะบวร
อายุ

55 ปี

ต�ำแหน่ง

• ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา/คุณวุฒิ/สาขา

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต / ภาษาศาสตร์
ประวัติการด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ต.ค. 58 - ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม
16 ต.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสังคม
และสิ่งแวดล้อม
23 ม.ค. 56 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
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โครงสร้างเงินทุน
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2558

ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ

ปี 2557

87
4,803

ปี 2556

87
4,803

หนี้เงินกู้

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ยืมภายในประเทศ
- สถาบันการเงิน
- กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
การจ่ายชำ�ระ

2546 – 2557
2531 – 2574

2556 – 2566
- พันธบัตร
2547 – 2583
รวมเงินกู้ยืมในประเทศ
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
- สถาบันการเงิน
2543 – 2563
2550 – 2566
รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

87
4,803

สกุลเงิน

ลักษณะการ
ค้ำ�ประกัน
ของรัฐบาล

บาท
แคนาดา
ดอลลาร์
บาท
บาท

ไม่ค�้ำประกัน

ยูโร
ยูโร

ค�้ำประกัน
ค�้ำประกัน

ไม่ค�้ำประกัน
ไม่ค�้ำประกัน
ไม่ค�้ำประกัน

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

247

287

283
333

2,625
80,662
83,534

2,975
78,099
81,361

3,325
74,291
78,232

438
311
749

538
355
893

710
443
1,153

84,283

82,254

79,385
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เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐ
เงินงบประมาณที่ได้รับ

ปี 2556-2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี   ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณท�ำการ และงบประมาณ
ลงทุน  ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

2558

2557

2556

งบประมาณท�ำการ

459,075

444,735

426,288

งบประมาณลงทุน
รวมทั้งสิ้น

41,973
501,048

40,018
484,753

36,848
463,136

การจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐ

ปี 2556 – 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ่ายเงินน�ำส่งรัฐให้กระทรวงการคลัง โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิตามอัตราที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

2558

10,644

2557

10,250

2556

10,583

หมายเหตุ   ในปี 2558 กระทรวงการคลังได้ก�ำหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมจากประมาณการรายรับ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 เป็นจ�ำนวน 3,000 ล้านบาท
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การลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดท�ำแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตและก�ำหนด
กรอบแผนการลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559)  
ซึ่งปัจจุบันมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี ค วามเพี ย งพอ ทั่ ว ถึ ง มั่ น คง ตามมาตรฐาน
คุณภาพบริการ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยวางแผนโครงการต่าง ๆ
ตามกรอบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าทีค่ ณะท�ำงานจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจัดท�ำขึน้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ชุ ด ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 16 ต.ค.
2558 ให้ ใ ช้ ผ ลพยากรณ์ ก รณี ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท� ำ แผน
การลงทุ น และเนื่ อ งจากวิ ก ฤติ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขณะที่การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องใช้
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญดังนั้น นอกจากการให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้วการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคให้มคี วามมัน่ คง (Strong)  อจั ฉริยะ (Smart) และปลอดภัย
(Safe) เป็นแรงขับเคลือ่ น (Drivers)ที่ส�ำคัญในการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะมีความพร้อม
ในเรื่ อ งความเพี ย งพอทั่ ว ถึ ง มั่ น คงแล้ ว ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
ให้มีคุณภาพในเรื่องของคุณภาพระบบไฟฟ้า พลังงานทดแทน
การบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้พลังงาน
ที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับความต้องการไฟฟ้า
ให้เกิดการประหยัด สามารถเข้าถึงงานบริการและได้รับความ
พึงพอใจจากผู้ใช้ไฟฟ้า
จากพยากรณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ตามพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าชุด 16 ต.ค. 2558 กรณีฐาน ในช่วงปลายแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2559) จะมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 126,873 ล้านหน่วย ความต้องการ
พลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 18,862 เมกะวัตต์ และจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 18.75 ล้านราย โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีประมาณ
ร้อยละ 4.27, 3.29 และ 3.20 ตามล�ำดับ

แผนงานและโครงการต่าง ๆ
แผนงานและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค�ำนึงถึง
นโยบายพลังงานของรัฐบาล ดังนี้
1. ส่งเสริมและผลักดันให้อตุ สาหกรรมพลังงานสามารถ
สร้างรายได้ให้ประเทศ ซึง่ ถือเป็นอุตสาหกรรม เชิงยุทธศาสตร์ เพิม่
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาศูนย์กลาง
ธุรกิจพลังงานของภูมภิ าค โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมยิ ทุ ธศาสตร์
2. สร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและ
พัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม ยั่งยืน
3. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  โดยตัง้ เป้าหมายให้สามารถ
ทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทัง้ นี้
ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
4. ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า ง
เต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25
ภายใน 10 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลก
ร้อน   สร้างจิตส�ำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนือ่ งทัง้ ภาคการผลิต
การขนส่ง และภาคครัวเรือน
ไฟฟ้า

•

วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ทำ�แผนพั ฒ นาระบบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนิน
งานแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังนี้
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1. เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพ มั่นคง เชื่อถือได้และ
ปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2. เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการ
3. เพื่อขยายการบริการกระแสไฟฟ้าให้ทั่วถึง
4. เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินการเชิง
ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน
5. เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล

7. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ
8. เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. เพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อน�ำไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ
•

การวางแผนการลงทุน

เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และค�ำนึงถึงการรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จึงได้
ก�ำหนดแผนการลงทุน ในแผนต่อเนือ่ งและในช่วงกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ประกอบด้วยการลงทุนที่
อยู่ระหว่างด�ำเนินการจ�ำนวน 12 โครงการ และที่จะด�ำเนินการใน
อนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) จ�ำนวน 11 โครงการ 2
แผนงาน ดังนี้

โครงการลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินลงทุน
โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการในปัจจุบัน
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 1)
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 2)
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 3)
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 (ส่วนที่ 4)
5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริม
ระบบจ�ำหน่าย ระยะที่ 7
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3

เงินกู้
ในประเทศ

เงินรายได้
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

สถานะดำ�เนินงาน
(ถึง ธ.ค. 2558)

5,295

1,765

7,060 ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.36

3,405

1,135

4,540 ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.84

11,314

3,771

15,085 ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16.28

3,360

1,125

4,485 ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.65

12,950

4,320

17,270 ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 86.09

11,365

3,790

15,155 ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00
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7. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้ำ
ไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่
9. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนห่างไกล
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่ง
การจ่ายไฟฟ้า
11. โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้ำขนาด
เล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ประตูระบายน�้ำของกรมชลประทาน
(10 แห่ง จ.ล�ำปาง, จ.เชียงใหม่,
จ.ระยอง (2 แห่ง) จ.สกลนคร,
จ.เพชรบูรณ์, จ.สงขลา และ จ.ตราด
(3 แห่ง))
12. โครงการการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
โครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า
1. โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�ำหน่าย
ระยะที่ 1

2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะที่ 1
3. โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
ในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 kV.
เป็น 22 kV. ระยะที่ 1

เงินกู้
ในประเทศ

เงินรายได้
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

สถานะดำ�เนินงาน
(ถึง ธ.ค. 2558)

820

274

1,094 วางสายเคเบิลใต้น�้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบนเกาะ
ผลความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.36
3,687 ด�ำเนินการแล้วทั้งสิ้น 84,086 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 63.88
1,215 ด�ำเนินการแล้วทั้งสิ้น 4,116 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 35.48
4,530 อยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาจัดท�ำเอกสาร
ประกวดราคา
808 อยู่ระหว่างประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา
จัดท�ำรายละเอียด Detail Design

2,761

926

910

305

3,395

1,135

606

202

802

267

56,983

19,015

75,998

47,315

15,785

8,750

2,920

2,967

990

63,100 อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยสอบถาม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี
11,670 คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบโครงการ
แล้วเมื่อ 23 ธ.ค. 2558
3,957 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท�ำรายงานศึกษา
ความเหมาะสม คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2 ปี 2559

1,069 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท�ำรายงาน
(ร่างเอกสารประกวดราคา)
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4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (จ.ตาก,
จ.สระแก้ว, จ.ตราด, จ.มุกดาหาร,
จ.สงขลา และ จ.หนองคาย)
5. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ
115 kV. เพื่อทดแทนและเพิ่ม
ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่
ท�ำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2
8. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
ทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
9. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (แผน 2)
10. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่ เกาะกูด
เกาะหมาก จ.ตราด
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro
Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
12. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน

เงินกู้
ในประเทศ

เงินรายได้
กฟภ.

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

สถานะดำ�เนินงาน
(ถึง ธ.ค. 2558)

2,355

785

3,140 อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยสอบถาม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี

1,597

533

1,560

530

1,520

510

910

305

780

265

241

81

185

80

120

40

2,130 อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยสอบถาม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี
2,090 อยู่ระหว่างจัดท�ำ TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม
แผนงาน พร้อมทั้งศึกษา และออกแบบ
และจัดท�ำ TOR พร้อมเอกสารประกวด
ราคา คาดว่าจะได้ที่ปรึกษาในไตรมาส 2
ปี 2559 และที่ปรึกษาจัดท�ำรายละเอียด
และเอกสารแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2560
2,030 อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยน�ำเรื่อง
เสนอขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี
1,215 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท�ำรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ
1,045 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท�ำรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ
322 อยู่ระหว่างน�ำเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการ กฟภ. คาดว่าจะได้รับ
อนุมัติภายในไตรมาส 1 ปี 2559
265 อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยสอบถาม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการขออนุมัติโครงการจาก
คณะรัฐมนตรี
160 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท�ำรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ
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เงินกู้
ในประเทศ

13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ 2 (จ.เชียงราย,
จ.นราธิวาส, จ.นครพนม และ
จ.กาญจนบุรี)

รวมโครงการที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปี
ข้างหน้า
รวมทั้งสิ้น
•

เงินรายได้
กฟภ.

1,800

600

70,100

23,424

127,083

42,439

สถานะดำ�เนินงาน
(ถึง ธ.ค. 2558)

รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น

2,400 อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานศึกษา
ความเหมาะสมและรอพิจารณาพื้นที่
ที่รัฐบาลจะจัดตั้งเป็นพื้นที่พัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อน�ำข้อมูลมาประกอบ
การวางแผนโครงการให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่
93,524
169,522

เงินลงทุน

แหล่งเงินลงทุนประกอบด้วย สถาบันเงินกู้จากในประเทศหรือการระดมทุน และเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
มีสัดส่วนเงินลงทุน ดังนี้
แหล่งเงินทุน

วงเงิน (ล้านบาท)

1. เงินกู้ในประเทศ/ระดมทุน
2. เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 ตามแผนข้างต้น และคาดการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) คาดว่า จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ ดังนี้

อัตราส่วน (ร้อยละ)

127,083
   42,439
169,522
1.

74.97
25.03
100

ด้านขยายบริการไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายบริการพลังงานไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่
ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มจาก 15,399 MW
ในปี 2554 เป็น 19,490 MW ในปี 2559 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 4.82 ต่อปี และจ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มจาก 16.02 ล้านราย
ในปี 2554 เป็น 18.13 ล้านราย ในปี 2559 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ่งสามารถสรุปผลที่คาดว่าจะได้รับในด้านการ
ขยายบริการไฟฟ้า ดังนี้
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รายละเอียด

-

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (GWh)
จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ล้านราย)

หมายเหตุ :

2554

2559

2564

15,399
102,947
16.02

19,490
128,298
18.13

23,403
154,501
20.18

อัตราเพิ่มเฉลี่ย
(ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)

ร้อยละ 4.82
ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 2.50

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมีการปรับการวิธีการค�ำนวณให้สอดคล้องกับ PDP2015 ซึ่งท�ำให้มีตัวเลขลดลงจากที่เคยเผยแพร่
ไว้ในปีก่อนหน้า และเนื่องจากการน�ำเสนอปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นไม่รวมหน่วยสูญเสีย เนื่องจากการสูญเสียมีค่าไม่คงที่ใน
แต่ละปีและไม่สะท้อนถึงความต้องการไฟฟ้าที่แท้จริง

2. ด้ า นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพความมั่ น คง
ในการจ่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงคุณภาพและความ
มัน่ คงในการจ่ายไฟฟ้าให้สม่ำเสมอ ลดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก รวม
ทัง้ ลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยและเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมายค่าดัชนี
ความมัน่ คงในการจ่ายไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) คาดว่าสามารถก�ำหนดค่าดัชนี
จ�ำนวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าดับ (System Average Interruption Frequency
Index : SAIFI) 5.20 ครั้ง/ราย/ปี และค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ
(System Average Interruption Duration Index : SAIDI) 161
นาที/ราย/ปี  
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคพัฒนาการจัดการระบบไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน เศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน โดยด�ำเนินการดังนี้
3.1 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพิม่ สมรรถนะของระบบไฟฟ้าและคุณภาพการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
3.3 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนพลังงาน
สะอาด ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3.4 ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ลดค่า
ใช้จา่ ยเงินตราต่างประเทศในการน�ำเข้าพลังงาน

3.5 ระบบไฟฟ้าที่มั่นคงโดยลดจ�ำนวนครั้งที่ไฟดับ
และระยะเวลาที่ไฟดับสั้นลง
3.6 ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถเลือกที่จะจัดการใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านเรือน ส�ำนักงานหรืออาคารต่าง ๆ
ได้อย่างคุ้มค่าตามรูปแบบที่ต้องการสามารถ
ประหยัดเงินที่ต้องช�ำระค่าไฟ
3.7 มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการขายไฟฟ้าและสามารถ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารและติ ด ตามงานบริ ก ารของ
ตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต
3.8 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการกระจาย
การบริการโครงสร้างพืน้ ฐานไปยังประชาชนใน
ส่วนภูมิภาคและชนบทอย่างทั่วถึง
3.9 สนับสนุนการพัฒนาเมืองในส่วนภูมภิ าคให้เป็น
เมืองน่าอยู่ โดยการจัดการด้านระบบไฟฟ้า
ท�ำให้เกิดทัศนียภาพที่ดีขึ้น
3.10 สนับสนุนการสร้างงานในชนบท จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม
ชนบท และอุ ต สาหกรรมชุ ม ชน ช่ ว ยให้
ประชาชนมีงานท�ำในท้องถิ่นมากขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้น และลดการอพยพเข้ามาในเมือง
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ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
บทรายงานและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยบริ ห าร
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization) โดยเน้น
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสร้ า งและบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจ รวมถึ ง
การเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม
โดยมีการบริหารจัดการและพัฒนาการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1.

ระบบไฟฟ้า

ตามแผนการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในปั จ จุ บั น
และในอีก 3 ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำแผนงาน
ให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และเนื่องจาก
วิกฤติดา้ นพลังงานและสิง่ แวดล้อมจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ขณะที่
การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องใช้พลังงานเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ดังนัน้ นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ให้มคี วามมัน่ คง (Strong), สมาร์ท
(Smart) และปลอดภัย (Safe)  เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน (Drivers)
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานที่ ส ะอาด
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรับความต้องการไฟฟ้า
ให้ เ กิ ด การประหยั ด สามารถเข้ า ถึ ง งานบริ ก ารและได้ รั บ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามในปี 2558 การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันในอนาคต เช่น
1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า และเพิ่มสถานี
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเพือ่ ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมัน่ คง
เชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

		
1.2 โครงการพั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ในเมื อ งใหญ่
ระยะที่ 1 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คง เชื่ อ ถื อ ได้
ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านปฏิบัติการบ�ำรุงรักษา
และความปลอดภัย
		
1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้ า ให้ พื้ น ที่ ท� ำ กิ น
ทางการเกษตรระยะที่ 2 (คขก.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
การบริ ก ารกระแสไฟฟ้ า ให้ พื้ น ที่ ท� ำ กิ น ทางการเกษตร ไร่ น า
ผสมผสาน และสวนเกษตร เป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร และพัฒนา ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก
		
1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้ า ให้ ร าษฎรราย
ใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ใครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล
		
1.5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนห่าง
ไกล วัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล
ให้ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล
		
1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ส่ังการจ่าย
ไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและบริหาร
จัดการโครงข่ายสื่อสาร (Main Communication System)
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการกับระบบต่าง ๆ เช่น
ระบบบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management
System), ระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (Geographic Information
System), การอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter
Reading) และรองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
(Distributed Generation)
		
1.7 โครงการการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาเทคโนโลยี ทดสอบการออกแบบ การใช้ ง าน และ
ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ส�ำหรับขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)

		
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบ
สื่อสาร ให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานมีความเสถียรภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในปัจจุบนั และอนาคต โดยการออกแบบ
จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network ระยะที่ 1 ในปี 2558 ได้
ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทั่วประเทศแล้วเสร็จ
		
2.2 ด้านพัฒนาสมรรถนะขององค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ตดิ ตัง้ มิเตอร์อา่ นหน่วย
ด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR)
ให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ หรือ
ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย 100 kVA. รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   เพื่อให้ลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีความมัน่ ใจในการอ่านหน่วยอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงลูกค้า
สามารถน� ำ ข้ อ มู ล การใช้ ไ ฟฟ้ า ของตนเองมาใช้ บ ริ ห ารจั ด การ
การใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
และภาพลั ก ษณ์ ด ้ า นการบริ ก ารที่ ดี ต ่ อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
และยั ง สามารถลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการอ่ า นหน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า
และลดหน่วยสูญเสียได้อีกด้วย โดยการติดตั้งแบ่งออกเป็น 2
ระยะ (80,000 เครือ่ ง) ซึง่ ในปี 2558 สามารถติดตัง้ ได้ครบ 60,000
เครื่องตามแผนที่ก�ำหนด
ส�ำหรับลูกค้ารายย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้น�ำระบบจดหน่วยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือร่วมกับระบบ
ก�ำหนดต�ำแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม (Global Positioning
System : GPS) และระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย (General Packet
Radio Service : GPRS) โดยในปี 2558 ได้เริ่มใช้งานระบบ
จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวทั่วประเทศ
ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลค่าไฟฟ้า เกิดความแม่นย�ำ
ในการจดหน่วยและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

		
2.3 ด้านสนับสนุนการส่งมอบสินค้าและบริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีธรุ กิจหลักการจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า ท�ำให้มีผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้รับบริการเป็นจ�ำนวนมาก
เนือ่ งจากมีพนื้ ทีก่ ารให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทัว่ ทัง้ ประเทศ
จึงมีแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้าโดย
การน�ำศูนย์บริการข้อมูลผูใ้ ช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) เข้ามา
เพือ่ สร้างมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า
ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญในการให้บริการผูใ้ ช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การสอบถามค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า/ยอดคงค้างช�ำระค่าไฟฟ้า/
ร้องเรียน/แนะน�ำและชื่นชม รวมทั้งการให้บริการ แจ้งเตือน
ก่ อ นตั ด มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า /แจ้ ง ค่ า ไฟฟ้ า /แจ้ ง เตื อ นกรณี ไ ฟฟ้ า ดั บ /
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ทางระบบ SMS เป็นต้น
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call
Center) ได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริการผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และลูกค้า ดังจะเห็นได้จากผลส�ำเร็จของการตอบสนองข้อร้องเรียน
ที่สามารถท�ำได้รวดเร็วขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
(1129 PEA Call Center) มีจุดมุ่งหมายส�ำคัญในการให้บริการ
คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ว และถูกต้อง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน
ส่วนงานบริการรับค�ำร้องขอใช้ไฟ ได้ปรับปรุง
โดยบูรณาการข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมศิ าสตร์ (Geographic
Information System : GIS) ระบบซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับ
ธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (System Applications and
Product : SAP) และ ระบบบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(Outage Management System : OMS) รวมถึง เชื่อมต่อข้อมูล
บัตรประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท�ำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และลดเอกสาร
ที่ประชาชนต้องใช้ในการติดต่อ สามารถให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Touch Service)
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3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.1 การบริหารอัตราก�ำลัง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric) จึงได้ปรับปรุงอัตราก�ำลังในงานแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องของส�ำนักงานการไฟฟ้าให้เพียงพอและปรับปรุงวิธปี ฏิบตั งิ าน
จากเดิมให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ
(System Average Interruption Duration Index : SAIDI) เพิ่ม
ความน่าเชือ่ ถือของระบบไฟฟ้าและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
		
3.2 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�ำคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถด�ำเนินการรองรับภารกิจ
ในปั จ จุ บั น และอนาคต จึงได้มีก ารทบทวนปรับ ปรุงภาระงาน
ของทุกหน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีการโอนย้ายหน่วยงาน
ภาระงาน ยกฐานะหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว
ยิ่งขึ้น และได้ประกาศใช้โครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2558
		
3.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริหารผลการปฏิบัติ
งานโดยจั ด วางระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
ด้วยการก�ำหนดวิธีปฏิบัติและตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมและสร้างความผูกพันให้เกิดกับพนักงาน และได้
ใช้ ผ ลของการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
การพิจารณาแต่งตัง้ การคัดเลือกบุคลากรทีม่ สี มรรถนะสูง และการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา โดยเริ่มน�ำร่องประเมินผลการปฏิบัติ
งานบนระบบสารสนเทศในบางหน่วยงานเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ก่อนขยายผลไปทุกหน่วยงานในปีต่อ ๆ ไป
		
3.4 การสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
เพือ่ ให้บคุ ลากรในองค์กรอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่สร้างเงื่อนไขหรือเรียกร้องต่อองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงได้ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันกับบุคลากรใน
องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลที่ได้จากการส�ำรวจมาปรับปรุง
และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างให้บุคลากรในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีความพึงพอใจและความผูกพันยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลกระทบทีด่ ตี อ่ การ
ด�ำเนินงานและต่อลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

		
3.5 การส่งเสริม/พัฒนาบุคลากร
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ถื อ ว่ า บุ ค ลากรเป็ น
ทรัพยากรที่ส�ำคัญ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กร
ชัน้ น�ำทีท่ นั สมัย มุง่ มัน่ ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ดังนั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี น โนบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
และทุกต�ำแหน่งงาน ทั้งทางด้านวิศวกรรมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Smart
Grid พลังงานทดแทน  และด้านการบริหารการจัดการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้
บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี มีสุข (Work-Life Balance) และผูกพัน
กับองค์กร
ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีนโยบายเกีย่ วกับ
บุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) Capability Building สร้างให้เป็นองค์กรที่
ขีดสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มี
คุณภาพ ท�ำงานอย่างมีความสุข และมุ่งมั่น
ในการท�ำงาน
2) Enhancing Human Capital ส่งเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย มุง่ เน้นการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และส่งเสริม
บุคลากรให้มกี ารพัฒนาตนเอง ด้วยวิธกี ารจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) โดยเริ่มจากผู้บริหาร
ระดับสูงลงมาถึงผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนจะขยายผลจนถึง
ผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในอนาคต ในขณะ
เดี ย วกั น ก็ ยั ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสร้ า งผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
วิศวกรรม เช่น คุณภาพไฟฟ้า ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
การป้องกันระบบไฟฟ้า การลดหน่วยสูญเสีย เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาให้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
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เพือ่ สร้างพืน้ ทีก่ ารถ่ายโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ (Knowledge
Transfers) ให้พนักงานได้ศึกษาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เช่น
การพัฒนาคลังสมอง PEA Think Tank , KM Day นอกจากนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร โดยให้ทุน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และน�ำเสนอ
บทความวิชาการในเวทีนานาชาติ เพื่อน�ำความรู้กลับมาพัฒนา
องค์กร รองรับการเปลีย่ นแปลงและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
		
3.6 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ในการสร้างกลไกในการน�ำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยการน�ำความรู้และประสบการณ์
ของพนักงานหรือสิง่ ทีเ่ รียกว่าทุนทางปัญญาขององค์กรมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนงาน เพิม่ Productivity ขององค์กรให้สงู ขึน้ รวมถึง
สร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร โดย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระดับ
บุคคลและระดับองค์กร และถือว่าการเรียนรู้เป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
ขององค์กรและเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
ต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ในปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนด
แนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ทีส่ ำ� คัญคือการจัดการความรู้ โดยเริม่ ต้นจากการส�ำรวจองค์ความรู้
ที่ส�ำคัญขององค์กรผ่านกระบวนการ Knowledge Audit and
Landscape โดยพิจารณาจากทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เสียงของ
ลูกค้า (VOC) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
นโยบายผูบ้ ริหารระดับสูง แผนงานส�ำคัญ  และความสามารถพิเศษ
ขององค์กร เป็นต้น และได้ด�ำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว
เพื่อจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารทั่วไป และได้ท�ำการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
ผ่านกระบวนการสอนงาน ฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งผ่านระบบ
สารสนเทศจัดการความรู้ขององค์กร ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ มี ก ารประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู้
(Knowledge Management Assessment) เพื่ อ วั ด ระดั บ

และใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้ด�ำเนินโครงการ
จัดตั้งคลังสมองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Think Tank)
เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และวิพากษ์องค์ความรู้
ในประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ อ งค์ ก รให้ ค วามสนใจ เพื่ อ บู ร ณาการ
องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
หน่วยงาน  ท�ำให้เกิดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ที่สามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน   นอกจากนั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงาน PEA KM Day การจัดงานมหกรรม
คุณภาพ การประกวดนวัตกรรม การแข่งขันทักษะการปฏิบัติ
งาน การประกวดการไฟฟ้าดีเด่น ซึ่งผลการจากการด�ำเนินงาน
ในรอบปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สามารถรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ จากการไฟฟ้าเขตทัว่ ประเทศ และหน่วยงาน
ในส�ำนักงานใหญ่ ได้ 3,003 เรื่อง และมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการความรู้กว่า 3,030 คน นอกจากนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป เช่น
การตั้งศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา การเยีย่ มเยียนผูใ้ ช้ไฟฟ้า การสัมมนา
ผู้ใช้ไฟฟ้า PEA Call Center  การให้ความรู้แก่ชุมชน การประชุม
วิชาการและสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการไฟฟ้าในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน การจัดท�ำคู่มือเพื่อถ่ายทอดความรู้ และโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
4. การบริหารจัดการพัสดุ

		
4.1 การบริหารพัสดุ
เป็นการจัดหาและบริหารพัสดุเพื่อให้จัดส่ง
ให้สำ� นักงานการไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถน�ำไปใช้ปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว
ทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ด�ำเนินงานบริหารพัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหว
ช้าได้รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า เพื่อลด
จ�ำนวนพัสดุคงค้างซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการต้นทุน
การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
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4.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply chain)
เป็นการพัฒนาระบบการจัดส่งพัสดุ รวมถึง
คลังสินค้า เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามห่วงโซ่อุปทาน โดยได้
ด�ำเนินงานพัฒนาระบบสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management) ได้แก่ การปรับปรุงกองคลังพัสดุ (จัดหา Pallet
Racking System และรถยกโฟล์คลีฟไฟฟ้า), การพัฒนาคลังพัสดุ
แบบคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse) โดยใช้เทคโนโลยี
RFID (Radio Frequency Identification) และ Barcode มาใช้
ร่วมกับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management), พัฒนา
ซอฟท์แวร์วางแผนขนส่ง (Load) สินค้าและจัดเส้นทางขนส่งพัสดุ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุให้ดียิ่งขึ้น
ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีการด�ำเนินงาน
ด้านอัตราการหมุนเวียนพัสดุ เท่ากับ 2.13 เท่า ค่าเป้าหมายก�ำหนด
ไว้ 1.90 เท่า ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมาย
5. การบริการ

		
5.1 บริการด้านไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีหน้าทีห่ ลักในการจัดส่ง
จ�ำหน่ายและให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ลูกค้า โดยแบ่งเขตการให้
บริการออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ละภาคประกอบด้วย 3 การไฟฟ้าเขต
รวมเป็น 12 เขต มีศนู ย์การให้บริการลูกค้าและส�ำนักงานการไฟฟ้า
ในสังกัดรวมทั้งหมด 934 แห่งครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็น
เขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการ
โดยจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ไปยังห้างสรรพสินค้า
รวมทั้งสิ้น 81 แห่งทั่วประเทศ และได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่
(PEA Mobile Shop) เพื่อให้บริการลูกค้าในแหล่งชุมชนที่ส�ำคัญ
อีกทั้งได้มีการพัฒนา 1129 PEA Call Center   เพื่อให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารอัตโนมัตทิ างโทรศัพท์ ทางโทรสาร และข้อความสัน้
(SMS) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาและค�ำร้องของลูกค้าจะสามารถ
แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมุง่ เน้นการให้บริการลูกค้า
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานคุณภาพบริการ
มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ระบบ One Touch
Service ได้พัฒนากระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการค้นหาสถานทีข่ อใช้ไฟด้วยระบบแผนที่
PEA Map และปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
โดยมีการปรับปรุงระบบ OMS ระบบแผนที่ GIS และข้อมูลพยากรณ์
อากาศ ร่ ว มกั บ ระบบควบคุ ม จ่ า ยไฟแบบอั ต โนมั ติ (SCADA)
ซึ่งท�ำให้สามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น   อีกทั้งมีการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าและพัฒนา
ระบบ Barcode ให้สามารถรองรับการช�ำระเงินผ่านตู้ ATM เพือ่ เพิม่
ช่องทางการช�ำระเงินของประชาชน และการกรอกข้อมูลลงใน
ระบบค� ำ ร้ อ งได้ เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ จ ากระบบ
สารสนเทศของกรมการปกครอง ด้วยเครื่องอ่าน Smart Card
Reader ท�ำให้ ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา
รอคอยงานบริการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มระดับความพึงพอใจ
ส�ำหรับการให้บริการผ่านระบบ Online นั้น
เว็ บ ไซต์ www.pea.co.th เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ก ารไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคใช้ในการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้า และยังมีส่วนของ PEA  
e-Service ซึ่งประกอบด้วย PEA e-Pay และ PEA e-Invoice
ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการช�ำระค่าบริการ
และตรวจสอบค่าบริการ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสาร
และประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคผ่าน Social Media ซึง่ ได้แก่
Facebook: http://www.facebook.com/
Provincial.Electricity.Authority
Twitter: https://twitter.com/pea_thailand
5.2 บริการด้านก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างและ
บ�ำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ กับลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งท�ำให้งานบริการ
ในลั ก ษณะครบวงจรมากยิ่ ง ขึ้ น และถื อ ได้ ว ่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ มี
ความจ�ำเป็นต่อกระบวนการจ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
และเป็นกระบวนการทีม่ สี ว่ นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
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5.5 บริการด้านพลังงานทดแทน
ปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีบริษทั ในเครือ
คือ บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (PEA ENCOM)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมลงทุนกับองค์กรต่าง ๆ เพือ่ ศึกษา
และพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงเป็นทีป่ รึกษาเรือ่ งการประหยัด
พลังงานให้กับองค์กรที่สนใจ

โดยตรง แบ่งประเภทการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดังนี้ บริการด้าน
ก่อสร้าง บริการด้านบ�ำรุงรักษา บริการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า บริการ
ทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ บริการรับเป็นที่ปรึกษา
5.3 บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เป็นการน�ำความรู้ เทคโนโลยี เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ช�ำนาญ
และมี ป ระสบการณ์ ข องการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมาให้ บ ริ ก าร
ทั้งในด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการ แก่ลูกค้าภายนอก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีการรับประกัน
คุ ณ ภาพงาน ความรวดเร็ ว และให้ บ ริ ก ารในราคาที่ ยุ ติ ธ รรม
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ประเภทของงานทีใ่ ห้บริการ ได้แก่ งานทีป่ รึกษาและออกแบบระบบ
ไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานตรวจสอบและ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และงานทดสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
		
5.4 บริการสารสนเทศและสื่อสาร
เป็ น การให้ เช่ า เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงทั้ ง ในรู ป
Dark Fiber และ Bandwidth โดยมีกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
กลุ่มผู้ประกอบการ (Operator) จะใช้ขยายโครงข่ายสื่อสาร 3G
และ 4G ตามนโยบายของรัฐบาล, กลุ่มโรงไฟฟ้า/ผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (Small Power Producer) จะใช้เพื่อการควบคุมสั่งการ
และติดตาม (Monitor) เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า และ
กลุ่มความมั่นคง เช่น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยการใช้
โครงข่ า ยของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคในภาพรวมจะเป็ น การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) ท�ำให้ประเทศลดการ
ลงทุนซ้ำซ้อน
กลุ่มลูกค้า

บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อื่น ๆ
รวม

ผลการวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในปี 2558
ขยายตัวร้อยละ 3.86 จากปีก่อน ซึ่งเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ ร ้ อ ยละ 3.25 (ค่ า พยากรณ์ ชุ ด 16 ต.ค. 2558) โดยกลุ ่ ม
บ้านอยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 5.92 จากอากาศที่ร้อนขึ้นมากกว่า
ปีกอ่ นหน้าตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศทัว่ โลก (Climate
Change) ส�ำหรับกลุ่มพาณิชย์ขยายตัวในระดับที่น่าพึงพอใจ
โดยได้รบั แรงส่งในช่วงครึง่ ปีหลังจากนโยบายเร่งกระตุน้ เศรษฐกิจใน
ประเทศของภาครัฐ ซึง่ เป็นแรงขับเคลือ่ นให้การใช้ไฟฟ้ากลุม่ พาณิชย์
ขยายตัวขึน้ ถึงร้อยละ 7 – 8.4 สูงขึน้ จากครึง่ แรกของปีทขี่ ยายตัว
เพียงร้อยละ 4 – 4.5 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี
ต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช่น โรงแรม
ภัตตาคาร การค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า การขนส่งและคมนาคม
ในส่วนของอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ที่ร้อยละ 1.95 จากแรงส่งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
ยานยนต์ ซีเมนต์ พลาสติก แต่หดตัวมากในอุตสาหกรรมเหล็ก
ถึงร้อยละ 10.63 ปัญหาจากการเสียเปรียบด้านราคาในตลาดโลก
ดังตาราง

จำ�นวนผู้ใช้ไฟฟ้า
สัดส่วน
(ร้อยละ)

หน่วยจำ�หน่าย

อัตราเติบโต
(ร้อยละ)

89.91
8.35
0.19
1.55
100

สัดส่วน
(ร้อยละ)

2.64
4.05
3.30
4.78
3.69

อัตราเติบโต
(ร้อยละ)

23.47
24.04
49.47
3.02
100

5.92
5.94
1.95
3.79
4.40

81

82
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เพือ่ ให้บริการกับลูกค้าอย่างทัว่ ถึง ด้วยความรวดเร็ว
มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ผ่านการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ท�ำให้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสามารถจ่ายไฟฟ้าให้บา้ นเรือนในชนบทระดับ
หมู่บ้านรวม 80,032 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจ�ำนวน
หมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ และในระดับครัวเรือนรวม 20.64 ล้านครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 96.62 ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้ ง นี้ ระบบไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี
โครงข่ายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ
และปริมณฑล นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะให้บริการจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก
ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก มาก (VSPP) เข้ า มาในโครงข่ า ยของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย (Solar PV Rooftop) และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) ตาม
นโยบายรัฐบาล ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนิน
การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้โครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและ
ให้บริการแก่ผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคง ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารเข้ามาช่วยบริหารการจัดการและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า รวมทั้งต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559) ด้วย โดยในปี 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการ
จัดท�ำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
จากพลังงานหมุนเวียน เพือ่ รองรับการบริการด้านพลังงานทดแทน
รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท
พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด หรือ พีอเี อ เอ็นคอม (PEA
ENCOM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมลงทุนกับองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงเป็นที่ปรึกษา
เรื่องการประหยัดพลังงานให้กับองค์กรที่สนใจ

นอกจากนี้ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคพั ฒ นาระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการลูกค้า ได้แก่ ค่าดัชนีจ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (System
Average Interruption Frequency Index : SAIFI)  ในปี 2558
มีค่าเท่ากับ 5.84 ครั้ง/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.62
ครั้ง/ราย/ปี และค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับ (System Average
Interruption Duration Index : SAIDI) ในปี 2558 เท่ากับ 185.48
นาที/ราย/ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 32.41 นาที/ราย/ปี
ซึ่งค่า SAIFI และ SAIDI ดีกว่าปีที่ผ่านมา
จากการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 ส่งผลให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจเทียบ
กับค่าคาดหวังในภาพรวมของบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ สารเท่ากับร้อยละ 91.59 ซึง่ ก�ำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 85
ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย คือ ร้อยละ 2.11  โดยในด้านความ
พร้อมใช้งานข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 91.75
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.12 ด้านคุณลักษณะของข้อมูล
สารสนเทศ ประกอบด้วย ความแม่นย�ำ  ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันกาล
ปลอดภัยและเป็นความลับ มีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 92.42
ลดลงจากปี 2557 ร้ อ ยละ 3.03 เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถาม ก�ำหนดคุณลักษณะข้อมูลสารสนเทศให้มีความ
ละเอียดเพิ่มขึ้น
ผลส�ำรวจความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรทีม่ ี
ต่อองค์กร ตั้งแต่ปี 2554 - 2555 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ระดับ
ความผูกพัน 4.19 และ 4.39 ตามล�ำดับ แต่ลดลงในปี 2556 - 2557
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับ 4.14 และ 3.91
ตามล�ำดับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านงาน ปัจจัยความ
พึงพอใจ มิตดิ า้ นความผูกพัน และรูปแบบการส�ำรวจ ทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละปี แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ระดับความผูกพันของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมผลการส�ำรวจความพึงพอใจและ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรอยู ่ ใ นระดั บ สู ง คื อ 4.31 และ 4.40
ตามล�ำดับ อาจเนื่องมาจากพนักงานได้รับการเสริมสร้างความ
พึ ง พอใจและความผู ก พั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากประเด็ น ดังกล่า ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง
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โดยจัดท�ำเป็นแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรประจ�ำปี 2558-2560 และแผนปฏิบัติการประจ�ำ
ปี 2558 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการผลักดันให้บุคลากรการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน ตลอดจนยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในปี 2558 ให้สงู ขึน้ ต่อไป
ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี น โนบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และ
ทุกต�ำแหน่งงาน โดยพิจารณาจากจ�ำนวนชัว่ โมงทีใ่ ช้พฒ
ั นาพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของปี 2557
เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคใช้งบประมาณ
ที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   นอกจากนี้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังมุ่งมั่นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน
องค์กร และการพัฒนาสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรม โดย
พิจารณาจากจ�ำนวนการรวบรวมองค์ความรู้ และจ�ำนวนการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่าเพิ่มขึ้น
(ตามตารางแนบ) แสดงให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีความใส่ใจ
และให้ความส�ำคัญของการผลักดันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
องค์กรทีม่ สี มรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
เกณฑ์วัด

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

ด้วยความตระหนักในการให้บริการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้พฒ
ั นาการให้บริการลูกค้าให้มคี วามรวดเร็ว
มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย มุ ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางโดยการ
น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้งาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ
ซึ่งจากการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศ
ที่มีต่องานด้านบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 พบว่า
ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 84.31 และปี 2557 ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 83.29 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นกว่า
ปี 2557 ร้อยละ 1.02
อย่างไรก็ตาม เพือ่ รองรับการแข่งขันระหว่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ภาวะอากาศของโลก การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน และการส่งเสริมด้านพลังงาน
ทดแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดยั้งในการบริหารจัดการ
การพัฒนา ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้าน
สู่การเป็นองค์กรที่มีสถานะมั่นคง ทันสมัย สามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป

2557

2558

259
16
64
507

เพิ่ม / (ลดลง) ร้อยละ

243
29
3,003
594

(6.18)
81.25
4,592.19
17.16

83

84
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2558  การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
มีกำ� ไรสุทธิ จ�ำนวน 21,072 ล้านบาท เป็นรายได้รวม 465,807 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน 795 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ
0.17  โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 97 เป็นรายได้คา่ ไฟฟ้า 451,476 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน  842 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ
0.19 มีค่าใช้จ่ายรวม 444,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จ�ำนวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 โดยส่วนใหญ่
เป็นค่าซื้อไฟฟ้า จ�ำนวน 388,455   ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  
จ�ำนวน 2,971  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 366,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 จ�ำนวน 18,551 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.32   ประกอบ
ด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จ�ำนวน 99,384 ล้านบาท และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 267,592 ล้านบาท  หนีส้ นิ รวมทัง้ สิน้ 227,541
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน 11,267 ล้านบาท หรือร้อยละ
5.21 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จ�ำนวน 61,962 ล้านบาท
และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 165,579 ล้านบาท  ส่วนของทุน
จ�ำนวน 139,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 7,283
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.51  
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ดำ� เนินการกูเ้ งินในประเทศ
เพือ่ น�ำไปลงทุนในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และลดความสูญเสีย
ในระบบไฟฟ้ า ตลอดจนรัก ษาสภาพแวดล้อมและทัศ นี ย ภาพ
ให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล โดยก�ำหนดแนวทางในการ

จัดหาเงินกูจ้ ากแหล่งเงินกูภ้ ายในประเทศเป็นสกุลเงินบาทด้วยการ
ออกพันธบัตรเป็นหลักส่งผลให้หนี้เงินกู้ต่างประเทศและหนี้เงินกู้
ในประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
มีจ�ำนวน 749 ล้านบาท และ 84,534 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือ
ร้อยละ 0.89 และ 99.11 ของหนี้เงินกู้ทั้งหมด
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รายงานข้อมูลสำ�คัญ

รายการ

รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท)
รายได้อื่นจากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
เงินกู้ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
หน่วยจ�ำหน่ายไม่รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย)
หน่วยจ�ำหน่ายโดยเฉลี่ย (หน่วย/ราย)
ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)
พลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย)
- รับซื้อ (ล้านหน่วย)
- ผลิตเอง (ล้านหน่วย)
ระบบสายส่ง (วงจร-กิโลเมตร)
ระบบจ�ำหน่ายแรงสูง (วงจร-กิโลเมตร)
ระบบจ�ำหน่ายแรงต�่ำ (วงจร-กิโลเมตร)
จ�ำนวนส�ำนักงาน (แห่ง)
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
จ�ำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
จ�ำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

เพิ่ม (ลด) ปี 2558-2557

2558

2557

451,476
12,232
441,139
22,569
(37,230)
84,283
366,977
18,171,025
123,210
6,780.57
3.75
18,9371

450,634
12,427
441,152
21,879
(27,022)
82,254
348,164
17,678,603
118,632
6,710.48
3.89
18,0302

842
(195)
(12)
660
(10,076)
2,029
18,551
492,422
4,578
70.09
(0.14)
907

0.19
(1.57)
(0.003)
3.01
(37.11)
2.47
5.32
2.79
3.86
1.04
(3.60)
5.03

130,294
91
11,547
299,865
460,721
933
29,093
80,0563
80,032
99.97

125,380
104
11,414
296,809
442,348
933
28,109
76,138
76,121
99.98

4,914
(13)
133
3,056
18,373
0.00
984
3,918
3,911
(0.01)

3.92
(12.50)
1.17
1.03
4.15
0.00
3.50
5.15
5.14
(0.01)

จำ�นวน

หมายเหตุ
1
โหลดสูงสุดเดือน เม.ย. 2558 (ผลรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกสถานีที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)
2
โหลดสูงสุดเดือน เม.ย. 2557 (ผลรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกสถานีที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)
3
ข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละ
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ผู้ใช้ไฟฟ้า

จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
หน่วย : ราย
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

บ้านอยู่อาศัย (<150 kWh)
บ้านอยู่อาศัย (>150 kWh)
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
ส่วนราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร
สูบน้ำเพื่อการเกษตร
ไฟชั่วคราว
ไฟส�ำรอง
ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2554 = 100%)

2558

2557

2556

2555

10,028,560
6,310,768
1,463,655
68,754
6,111
11,622
1,239

10,051,293
5,868,536
1,408,156
65,360
5,836
10,714
1,385

10,003,237
5,465,774
1,353,585
62,283
5,533
9,969
1,416

9,979,537
5,027,792
1,297,345
57,313
5,170
9,275
1,019

9,813,521
4,712,540
1,118,376
43,152
4,619
8,303
128,661

4,416
275,846
51
3
18,171,025

4,641
262,631
48
3
17,678,603

4,809
250,843
41
3
17,157,493

4,208
219,075
32
3
16,600,769

3,752
188,958
33
3
16,021,918

2.79
113.41

3.04
110.34

3.35
107.09

3.61
103.61

2.96
100.00

หมายเหตุ   
หน่วยงานราชการถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง หรือกิจการขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี เดือน ต.ค. 2555
เป็นต้นไป (ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554)

2554
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หน่วยจำ�หน่าย

หน่วยจ�ำหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
หน่วย : ล้านหน่วย
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

บ้านอยู่อาศัย (<150 kWh)
บ้านอยู่อาศัย (>150 kWh)
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
ส่วนราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร
สูบน้ำเพื่อการเกษตร
ไฟชั่วคราว
ไฟส�ำรอง
ไฟที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
ไฟฟรี
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2554 = 100%)

2558

2557

2556

2555

2554

8,269
20,649
12,033
19,988
52,555
3,876
70

8,291
19,012
11,373
19,214
51,617
3,636
56

8,159
18,078
10,987
18,580
50,167
3,585
54

8,339
16,711
9,804
16,757
48,600
3,420
2,749

8,179
14,496
8,802
15,622
44,631
3,020
3,595

387
990
172
1,945
2,276
123,210

414
982
141
1,761
2,135
118,632

354
950
52
1,641
2,003
114,609

377
871
586
1,679
1,834
111,726

297
799
69
1,618
1,821
102,947

3.86
119.68

3.51
115.24

2.58
111.33

8.53
108.53

2.18
100.00
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พลังงานไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุด

การผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้า (หน่วย : ล้านหน่วย)  และพลังไฟฟ้าสูงสุด (หน่วย : เมกะวัตต์)
แหล่งที่มา

กฟภ. ผลิต
ซื้อจาก กฟผ.
ซื้อจาก พพ.
ซื้อจาก VSPP
ซื้อจาก Solar Rooftop
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2554 = 100%)

พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด
พลังงานไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าสูงสุด

2558

2557

2556

2555

2554

91
10
124,376
18,597
70
14
5,791
317
57
130,385
18,937
3.91
5.03
120.33
116.84

104
15
120,194
17,724
101
14
5,077
277
8
125,484
18,030
3.88
2.59
115.81
111.24

100
15
116,795
17,294
99
14
3,801
252
120,796
17,574
1.73
3.37
111.48
108.43

95
13
116,025
16,749
102
14
2,516
225
118,739
17,001
9.58
4.89
109.58
104.89

112
15
106,393
15,996
110
14
1,740
183
108,355
16,208
0.55
10.69
100.00
100.00
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พลังงานไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ธุรกิจและอุตสาหกรรม

		
พลังงานไฟฟ้าแบ่งตามประเภท

หน่วย : ล้านหน่วย
ประเภท

2558

แสงสว่าง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
รวม
การเพิ่ม (%)
ดัชนี (2554) =100%
ปีงบประมาณ

2554
2555
2556
2557
2558

2557

27,365
29,047
27,595
28,754
30,365

2555

2554

30,365
90,569

28,754
87,743

27,595
85,011

29,047
80,845

27,365
73,761

120,934

116,497

112,606

109,892

101,126

3.81
119.59

3.46
115.20

2.47
111.35

8.67
108.67

0.37
100.00

แสงสว่าง
ล้านหน่วย

2556

ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ร้อยละ

27.06
26.43
24.51
24.68
26.06

ล้านหน่วย

73,761
80,845
85,011
87,743
90,569

รวม

ร้อยละ

72.94
73.57
75.49
75.32
77.74

ล้านหน่วย

101,126
109,892
112,606
116,497
120,934

ร้อยละ

100
100
100
100
100
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พนักงาน

จํานวนพนักงานแยกตามคุณวุฒิ
หน่วย : ราย
คุณวุฒิ

ปริญญา
อนุปริญญา-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – มัธยมศึกษาปีที่ 6
อื่น ๆ
รวม
การเพิ่ม (ลด) (ร้อยละ)
ดัชนี (2554 = ร้อยละ 100)

2558

8,167
14,296
5,237
1,393
29,093
3.50
104.71

2557

8,020
13,177
5,372
1,540
28,109
1.14
101.17

2556

8,016
12,608
5,501
1,667
27,792
(0.96)
100.03

2555

7,836
12,507
5,823
1,894
28,060
0.99
100.99

2554

7,634
11,803
6,171
2,176
27,784
(0.12)
100.00
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การบริหารจัดการองค์กร
ในการบริหารจัดการองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ค�ำนึงถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี   ซึ่งจะมีการบูรณาการ ตั้งแต่
ยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน และ
การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีการบริหารความเสีย่ งตามหลักการ
COSO - ERM และตามแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ปี 2555 ตามที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ก�ำหนดไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะสามารถ
ด�ำเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ.การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริหารความเสี่ยง
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานทุกระดับ
1.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
โดยคณะกรรมการการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจะก� ำ หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะมี
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามวิธีปฏิบัติที่ได้มีการก�ำหนด
ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เป็ น มาตรฐานซึ่ ง สื่ อ สารให้ ทุ ก คนในองค์ ก ร
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก�ำหนดไว้
1.2 การกำ�หนดวัตถุประสงค์

การก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรได้มกี ารก�ำหนด
ตามหลักการ SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time bound) โดยสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
พันธกิจขององค์กร

1.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง

การระบุปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้า
หมายขององค์กร โดยเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้น ๆ อาจจะส่ง
ผลให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
1.4 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินระดับความเสี่ยงมีขั้นตอนการประเมิน
ดังนี้
1.4.1 น� ำ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ร ะบุ ไ ด้ ต ามข้ อ 1.3 มา
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการควบคุ ม ภายใน
ทั้ ง นี้ ห ากปั จ จั ย เสี่ ย งใดที่ ผ ่ า นเกณฑ์
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการควบคุ ม ภายใน
แต่ ค ณะกรรมการการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
และผู้บริหารให้ความส�ำคัญก็จะน�ำปัจจัย
เสี่ ย งดั ง กล่ า วมาพิ จ ารณาบริ ห ารจั ด การ
ด้วยเช่นกัน
1.4.2 การนิยามระดับความรุนแรงหรือผลกระทบ
(Impact) โดยให้ครอบคลุมความเสียหาย
ในทุก ๆ ด้าน เช่น การเงิน ระยะเวลา
การด�ำเนินงาน การบาดเจ็บ หรือการต้องหยุด
ท�ำงาน ฯลฯ
1.4.3 การพิ จ ารณาโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood)   โดยพิ จ ารณาจากสถิติที่
ผ่ า นมาและความเป็ น ไปได้ ใ นอนาคตว่ า
ปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด
1.4.4 การจัดล�ำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงว่ามีความรุนแรง
อยู ่ ใ นระดั บ ใด ซึ่ ง จะค� ำ นวณจากผลคู ณ
ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด กั บ ระดั บ ของ
ผลกระทบซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
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1.6 กิจกรรมควบคุม
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ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)

Risks Profile

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสเกิด/ความน่าจะเป็น (Likelihood)
ความเสี่ยงสูงมาก

มีความเสี่ยงปานกลาง

มีความเสี่ยงต่ำ�

โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก จะถูกน�ำมา
บริหารจัดการเป็นแผนบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร ส�ำหรับปัจจัย
เสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง จะถูกน�ำมาบริหารจัดการ
เป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน และส�ำหรับความเสี่ยง
ที่มีระดับความรุนแรงต่ำความเสี่ยงนั้นระบบควบคุมที่มีอยู่เดิม
สามารถควบคุมความเสี่ยงไว้ได้
1.5 การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยงจะต้องมีความสอดคล้อง
กับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและช่วงเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนในการบริหารความเสีย่ งว่าคุม้ ค่าหรือไม่ โดยแนวทางในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะน�ำมาพิจารณามี 4 ทางเลือก ได้แก่
การยอมรับความเสี่ยง, การควบคุมความเสี่ยง, การหาผู้ร่วมรับ
ความเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

เป็นการก�ำหนดมาตรฐานนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ
เพื่อใช้ในการด�ำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ที่ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดไว้โดยจะมีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมและระยะเวลาในการด�ำเนินการให้ชัดเจน
1.7 สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่ อ สารนั บ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลส�ำเร็จ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จึงได้มีการด�ำเนินการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1.8 การติดตามประเมินผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารความเสีย่ งรายงานและประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไตรมาสละ 1 ครั้ ง
โดยหากถ้ า ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ที่ก�ำหนดหรือมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะมีขอ้ เสนอ
แนะและข้อคิดเห็นซึ่งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
และ Risk Owner จะรับไปด�ำเนินการและพิจารณาปรับกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
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การควบคุมภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็นองค์กร
ชัน้ น�ำทีท่ นั สมัย มุง่ มัน่ ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เชือ่ ถือได้ เพือ่ คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมทีย่ งั่ ยืน จึงตระหนัก
ถึงความส�ำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไก
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือส�ำคัญของ
ผู ้ บ ริ ห ารในการจั ด การองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นองค์กรโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบ
การควบคุมภายใน โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบายการควบคุมภายใน
และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
(คตง.) ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2544
รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุม
ภายใน และโครงสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมกับ
องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีหน่วยงานและการไฟฟ้าในหลายระดับชั้น
อยู่ทั่วประเทศ โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัด
ท�ำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย เพื่อให้ถือปฏิบัติ

เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร โดยยั ง สอดคล้ อ ง
ตามระเบียบที่ คตง. ก�ำหนด ส่งผลให้การประเมินผลการควบคุม
ภายในครอบคลุมทุกกระบวนงาน สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยในการผลักดัน
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งด้านการ
ด�ำเนินงาน (Operation : O) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial
Reporting : F) และด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) และจากการด�ำเนินงาน
ด้านการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องได้สนับสนุนให้ระบบการ
ด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถเดินหน้าพัฒนา
สู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต
ทั้งนี้ ผลจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2558 พบว่า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน เป็นไปตามวิธีการ
ที่ก�ำหนด มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในได้ ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน
ผลการสอบทานดังกล่าวแล้ว และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดส่ง
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในประจ�ำปี รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด
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การตรวจสอบภายใน
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน เป็ น หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ตรงกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมใน 2 ลักษณะ
คือ การตรวจสอบภายในเพือ่ บริการให้ความเชือ่ มัน่ และการบริการ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา เป็ น เครื่ อ งมื อ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารระดับสูง ในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุ ม ภายใน กระบวนการการก� ำ กั บ ดู แ ล
ที่ ดี กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน และค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ ว
กับการด�ำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับการปฏิบัติงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

1. ด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น ส�ำนักตรวจสอบ
ได้ จั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบภายในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากลการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing) จรรยาบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการตรวจสอบภายใน
ระดับสากล และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยน�ำ
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง
แผนบริหารความเสีย่ งขององค์กร และข้อตรวจพบ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมาพิจารณาจัดท�ำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (25582562) แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ทีส่ อดรับกับทรัพยากรของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี ได้มีการทบทวนแผนการตรวจ
สอบประจ�ำปี เพือ่ ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้มคี วามเหมาะสม
ตามสถานการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
การวางแผนในรายละเอียดเป็นการก�ำหนดขัน้ ตอน
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ประมาณการ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
โดยพิจารณาตามความเสีย่ งในกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้วตั ถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ หรือกิจกรรมที่ท�ำการตรวจสอบ ไม่บรรลุ
เป้ า หมายตามที่ ก� ำ หนดไว้ มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบที่
ชัดเจนต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ระบบการควบคุมภายในได้ทนั ท่วงที มีการน�ำเสนอรายงานประเด็น
ส�ำคัญ ๆ ที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
2. ด้านการบริการให้คำ� ปรึกษา ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ได้ให้ค�ำปรึกษาในเชิงรุก (Proactive Audit)
ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้กับหน่วย
รับตรวจเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดประชุม
ชี้แจงงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหล่านั้น มีความรู้ในกระบวนการงานต่าง ๆ
เป็นอย่างดี มีผลการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง และสนับสนุนให้มกี ารป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรักษาคุณภาพงาน

ได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ
โดยมีการประเมินคุณภาพในทุกประเด็นของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการ
ประเมินคุณภาพภายหลังการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ และ
มีการประเมินตนเองเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกองค์กร จากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สม มีความเป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการอย่างสมำ่่ เสมออย่างน้อย
ทุก 5 ปี ตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งในปีนี้ ส�ำนักตรวจสอบภายใน ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing) มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ต รวจสอบภายในพั ฒ นาตนเอง
ให้มีวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีการเพิ่มพูนความรู้
ด้านสารสนเทศให้ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

95

96

PEA

รายงานประจำ�ปี
2 558

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
องค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล ด้วยการด�ำเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใส ตรวจสอบได้
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างความสมดุลและความพึงพอใจระหว่าง
ภาครัฐ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2558 ผู้ว่าการ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ ่ ง เน้ น ในเรื่ อ ง
Sustainable เติ บ โตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ “Excellence in
Governance มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล”
โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทัง้ ปลูกและปลุกจิตส�ำนึก
ค่านิยมคุณธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ได้ตระหนัก
ในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รวมถึงประกาศ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค” เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
1. ให้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ยึ ด ถื อ และมุ ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามกรอบที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด 5 ด้าน คือ
1.1 สิ ท ธิ ข องรั ฐ ในฐานะผู ้ ถื อ หุ ้ น (The State
Acting as an Owner)
1.2 การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
(Equitable Treatment of Shareholders)
1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Relations
with Stakeholders)
1.4 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส
(Transparency and Disclosure)
1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(The Responsibilities of the Boards of State-Owned
Enterprises)
2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตามกรอบ 5 ด้านของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุได้
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่

2.1 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
(Accountability)
2.2 ความส�ำนึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2.3 การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยสุจริตและ
จะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
2.4 ความโปร่งใส (Transparency)
2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยการเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ใด ๆ นั้ น
จะต้องเป็นการเพิม่ ความสามารถในทุกด้านเพือ่ การแข่งขัน (Value
Creation)
2.6 การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
2.7 การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น (Participation)
3. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่าง
มีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่พนักงาน
ทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และ
ก�ำกับดูแลให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่องค์กร
โดยรวม
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความส�ำคัญและแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน
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5. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างผลตอบแทน
สูงสุดแก่รัฐบาลและประชาชนในฐานะเจ้าของ รวมทั้งจะด�ำเนิน
ธุรกิจพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศเดิ น หน้ า สู ่ ค วามยั่ ง ยื น
(Sustainability) ยิ่งขึ้นต่อไป
หลักสำ�คัญและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ จะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
ส่วนเสีย (Conflict of Interest) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง
มีคณ
ุ สมบัตทิ มี่ สี ว่ นในการเพิม่ มูลค่าและมีทกั ษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และ
กรรมการอื่นอีก 13 คน รวมเป็น 15 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในด้านการ
บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านกฎหมาย ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านพลังงานทดแทน ฯลฯ
โดยกรรมการอืน่ เป็นกรรมการจากบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามประกาศของกระทรวงการคลังจ�ำนวน 7 คน จึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 12/1
ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ ในการแต่งตัง้ กรรมการอืน่ ทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง
ให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อที่กระทรวง
การคลังจัดท�ำขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการอื่น
ในรัฐวิสาหกิจนั้น

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกรรมการ
อิสระที่เป็นไปตามค�ำนิยามของกระทรวงการคลัง คือ กรรมการ
จากภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคไม่เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ผูกพันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยสามารถท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครอง
ผลประโยชน์ ข องรั ฐ หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับตน
โดยปั จ จุ บัน การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าคมี ก รรมการอิ ส ระจ� ำนวน 7
คน จากกรรมการทั้งสิ้น 15 คน นอกจากนี้กรรมการอิสระของ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคยั ง มี บุ ค คลจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง 5 คน
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการการไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าคนั้ น มี ก ารแยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการกับฝ่ายบริหารชัดเจน เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีด่ ยี งิ่ ขึน้
คณะกรรมการจะมีบทบาทในการควบคุมและตัดสินใจเชิงนโยบาย
รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บริ ห ารระดั บสู ง และมี บทบาทหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ตลอดจนข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยให้ถอื เป็นตัวแทน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย โดยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ
ของคณะกรรมการ คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบาย
ทีส่ ำ� คัญและแผนต่าง ๆ รวมถึงการทบทวนการด�ำเนินงานตามแผน
ที่ก�ำหนดไว้การตรวจสอบระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีให้มีความเชื่อถือได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังมีบทบาทในเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยการช่วยด�ำรงรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะ
ยาวให้แก่ประชาชน โดยสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย
เฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อรับผิดชอบติดตาม ควบคุม
การตรวจสอบงานเฉพาะด้าน แต่คณะกรรมการยังคงความรับผิดชอบ
ต่องานในภาพรวม
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การจัดประชุมคณะกรรมการ จะมีการจัดประชุม
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง และจั ด เวลาให้
เพียงพอส�ำหรับการอภิปรายในวาระการประชุมที่ส�ำคัญต่าง ๆ
โดยฝ่ายบริหารต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เหมาะสม ทันเวลา และ
ตรงประเด็นให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุม และยังจัดให้
มี แ นวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
จรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพือ่ ให้ทราบมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและควรปรับให้ทนั สมัยเสมอ
รวมถึงคณะกรรมการจ�ำเป็นต้องปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่างอีกด้วย
คณะกรรมการมีแบบประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการที่ ยึ ด หลั ก บรรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละท� ำ การประเมิ น เป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
ความรับผิดชอบและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. การเปิดเผยสารสนเทศ รายงานทางการเงิน
รายงานทางการบริหาร และการตรวจสอบ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ
หลักในการจัดให้มีการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ดี โปร่งใส
และมีมาตรฐานชัดเจน เพื่อรักษาเงินทุนและสินทรัพย์ขององค์กร
อีกทัง้ เป็นเครือ่ งมือวัดผลการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เพื่อให้สามารถปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยการจัดท�ำรายงานทางการบริหารในระดับต่าง ๆ
รวมถึงการจัดส่งรายงานประจ�ำปีและรายงานวิเคราะห์การเงิน
งบการเงิน งบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่ ว นของทุ น และงบกระแสเงิ น สดให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานตรวจเงิ น
แผ่นดิน กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้แก่ประชาชนทีส่ นใจสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
รายงานประจ�ำปีและงบการเงิน ถือเป็นเอกสาร
ในการสื่อสารระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเจ้าของกิจการ
(รั ฐ บาล) พนั ก งาน ลู ก ค้ า (ประชาชน) เจ้ า หนี้ และสั ง คม
ส่วนรวม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�ำอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้
เป็นไปตามมาตรฐานและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของระบบการจัดท�ำรายงานต่าง ๆ อีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
จัดท�ำข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น
การจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า การด� ำ เนิ น งานด้ า นการเงิ น
พนักงาน เป็นต้น โดยจัดท�ำเป็นรายไตรมาสเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รบั ทราบสถานะข้อมูล การด�ำเนินงาน
อย่ า งถู ก ต้ อ งเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนี้ ในการควบคุ ม และตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานการ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และควบคุมภายใน ในการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทุกสายงาน
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk), ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ (Operation Risk), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial
Risk) และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance
Risk) เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินการ โดยมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
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นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ก�ำหนด
ให้มีศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการด�ำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร สามารถติดต่อขอใช้บริการ
เข้าใจระบบงานและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน โดยยึดหลักปฏิบัติ
ที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งนโยบายด้าน
การเปิดเผยข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
3. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด�ำเนินงานอยูบ่ นพืน้ ฐานของความถูกต้องและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ และแนวทางปฏิ บั ติ ทั้ ง ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
และของทางราชการอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ทบทวนปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
ยังได้แต่งตั้งฝ่ายงานผู้ว่าการ ให้เป็นหน่วยงาน Compliance
Unit และแต่งตั้งคณะท�ำงานการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบดังนี้
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานขององค์กรให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน
ขององค์กร รวมถึงเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการด�ำเนินงานให้ลุล่วง
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
และพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. ประสานงาน ตอบข้อซักถามและน�ำเสนอรายงาน
ผลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานแก่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลภายนอก

4. ปรับปรุงทบทวนและพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
ภายนอก
5. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการ
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานภายนอก
6. เสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ สร้างความ
ตระหนักรู้ และกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบ
7. ติดตามและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และ
กระบวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่าง ๆ จัดท�ำเป็นรายงานน�ำเสนอ
แก่ฝ่ายบริหาร
พนักงาน

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ด ให้ มี “คู ่ มื อ การก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ซึ่งรวมถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ทราบถึงหลักการ แนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่ค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม (Core Value) จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลไกและ
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และขั้นตอนการลงโทษ
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลงานส�ำคัญ
ปี 2558 ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของผู้ว่าการและส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และพนักงาน ได้แก่
1. ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ
ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส�ำนึก กฟภ.
ไม่โกง” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ
2. จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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3. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ จ�ำนวน 1 แห่ง และจัดตัง้
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่ส�ำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค
รวม 13 แห่ง
4. สร้างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสน�ำร่อง 1 แห่ง
และก�ำหนดมาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร และเตรียมขยายผลไปยังการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขตทุกแห่ง
5. จัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกความโปร่งใส คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับจ�ำนวน
2,000 คน
6. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และ
พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำประสิทธิผลของการด�ำเนิน
งานมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติ
ด้านนีใ้ ห้เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในปีถดั ไป
ดังนี้

1. ผลการตระหนั ก รั บ รู ้ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ เรื่ อ งการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 90.18 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 )
จากจ�ำนวนพนักงาน 5,948 คน คิดเป็น ร้อยละ 21 ของจ�ำนวน
พนักงานทัง้ หมด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20) ผลการลงนามรับทราบ
และถือปฏิบัติคู่มือก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 91 (ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80)
2. การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2558 (ITA) ของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนน ร้อยละ 77.87 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
70) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูง
3. การวิเคราะห์และรวบรวมสถิติการลงโทษทางวินัย
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2558 มีแนวโน้ม
ที่ลดลงในปี 2558
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศนโยบายด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวัน ที่ 4 พ.ย. 2558
โดยน�ำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
มาใช้ปรับปรุงการด�ำเนินงานไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558) ซึ่งในปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
เพื่อชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และปลอดภัย ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และการใช้ทรัพยากรอย่าง
รูค้ ณ
ุ ค่า รวมถึงสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
ด�ำเนินการภายใต้ 7 หัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(7 Core Subjects) ประกอบด้วย
1. การกำ�กั บ ดู แ ลองค์ ก ร (Organizational
Governance)

ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีการประเมินระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจากที่ปรึกษาภายนอก โดยเปรียบเทียบ
กับหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักการของ Organization
for Economic Co-operation and Development-OECD
ปี 2548 หรือ OECD Guidelines on Corporate Governance
of State-Owned Enterprises 2005 และหลักการของส�ำนัก
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) สามารถสรุ ป ผล
การประเมินได้ว่าระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีมาตรฐานในระดับที่ดี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวนี้
ได้น�ำไปก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
การทบทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค และการจัดท�ำแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ผลประเมิ น ข้ า งต้ น การไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าคจึ ง ได้ ป ระกาศนโยบายเร่ ง ด่ ว น Excellence in
Governance และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ รวมถึงนโยบายความโปร่งใส โดยมี
กิจกรรม/โครงการ รองรับนโยบายข้างต้น เช่น ประกาศเจตนารมณ์
“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส�ำนึก กฟภ. ไม่โกง” และโครงการ
“การไฟฟ้าโปร่งใส” ขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคดูแลธุรกิจไม่ให้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากล เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งพัฒนาทุนมนุษย์และทุน
ทางปัญญาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ถือว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ จึงวิเคราะห์ข้อมูลความจ�ำเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ความสามารถหลัก นโยบายองค์กร เสียงของลูกค้า ค่านิยมองค์กร
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
พัฒนาทั้งด้านกายภาพและจิตใจควบคู่กันให้เกิดความสุขในการ
ปฏิบัติงาน (Happy Workplace) ซึ่งในปี 2558 ชั่วโมงการฝึก
อบรมของบุคลากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี คิดเป็น 30.28 ชั่วโมงแรงงาน
(Man-Hour)
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3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
แนวทาง Zero Accident มุง่ เน้นให้บคุ ลากรค�ำนึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยในการท�ำงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดท�ำ
แผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแนวทางรับมือ
กับเหตุการณ์ไม่ปกติได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ลดความสูญเสีย
ที่อาจจะเกิดขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวม
การบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค
12 เขต และส�ำนักงานใหญ่ ท�ำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของการไฟฟ้าในสังกัด ซึง่ ท�ำให้
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เช่น การซ่อมแซม/จัดหา
อุปกรณ์ความปลอดภัย ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)

ก่อนการด�ำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคมีการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(Environment Impact Assessment: EIA) การวิเคราะห์ผล
กระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (Initial Environmental Evaluation:
IEE) และรายการข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Information - Check list) ตามแต่ลักษณะโครงการ มีการชี้แจง
ท�ำความเข้าใจ และสานเสวนากับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และในระหว่างการก่อสร้างระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะต้องด�ำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงต้องก่อสร้างด้วย
ความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง หลังการ
ก่อสร้างมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ฟืน้ ฟูสภาพระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม
ผ่านกิจกรรม CSR-Project After Process เพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating
Practices)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกรอบแนวทางประพฤติ
ปฏิบตั ยิ ดึ มัน่ ในคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
ยืนหยัดในการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารหลั ก อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ใช้ ไ ฟฟ้ า
จึ ง มี ม าตรการป้ อ งกั น ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ไ ฟฟ้ า
อย่ า งปลอดภั ย ดั ง โครงการ “ชุ ม ชนปลอดภั ย ใช้ ไ ฟ PEA”
เป็นโครงการต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2557 เพือ่ สร้างความรูด้ า้ นการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย ประหยัด มีประสิทธิภาพ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลระบบไฟฟ้า และโครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต” ซึ่งเป็น
โครงการให้ความรู้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน ครู นักเรียน และประชาชน
ทัว่ ไป เกีย่ วกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด และการแจ้งเหตุการณ์เพื่อ
ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพืน้ ทีใ่ ห้บริการทัว่ ประเทศ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังได้จัดท�ำคู่มือปฏิบัติการกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ
เพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติอีกด้วย
6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต” จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ�ำนวน 1,200 คน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจ
ในประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 84.60
สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน คิดเป็นร้อยละ
83.80 และระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการด�ำเนินโครงการ“ PEA
ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต” คิดเป็นร้อยละ 82.40 นอกจากนี้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังมีกระบวนการรับฟังลูกค้าครอบคลุม ทั้งลูกค้า
ปัจจุบัน อดีตลูกค้า ลูกค้าคู่แข่งขัน และลูกค้าที่มีศักยภาพใน
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อนาคต เพื่อสรุปความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า น�ำมา
พัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้ตอบสนองลูกค้าในแต่ละกลุม่
พร้อมใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์เป็นหนึ่งใน
ช่องทางรับฟังและติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ ระบบติดตามงานสายด่วน 1129 PEA Call
Center, การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทางโทรศัพท์, ระบบ
บริหารจัดการคิวและกล่องประเมินความพึงพอใจ (Smile Box)
และการบริหารลูกค้ารายส�ำคัญ (Key Account Management:
KAM)
7. การมีสว
่ นร่วมและพัฒนาชุมชน (Community
Involvement and Development)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นิยามค�ำว่า ชุมชน (Community)
หมายถึง “กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค โดยได้รบั ผลประโยชน์ หรือผลกระทบ จากการด�ำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงกลุ่มภาคี
เครือข่ายพันธมิตรด้านกิจกรรม CSR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลือกชุมชนหรือพื้นที่ที่อยู่
ใกล้กับส�ำนักงาน สถานีไฟฟ้า รวมถึงโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากการส�ำรวจความคิดเห็นของชุมชน ควบคู่กับการ
พิจารณาความสามารถหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงก�ำหนด
กิจกรรมและแผนงานที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีนโยบาย Towards
Sustainable CSR “สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน
สังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ก�ำหนดแนวทางของกิจกรรมและแผนงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนทั้งในเมืองและ
ชนบทโดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้และลดรายจ่าย
เพิ่มคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม   

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการจัดท�ำรายงานด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ปี 2552 โดยจัดท�ำแยกออกจากรายงานประจ�ำปี
(PEA Annual Report) ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาท
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance-CG) และการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility-CSR) ของ สคร. ซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการด� ำ เนิ น งานด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ ในประเด็นด้านการประเมินผลส�ำเร็จและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชน ซึ่งในปี 2558 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจัดท�ำรายงานเพื่อความยั่งยืน โดยใช้คู่มือการจัดท�ำ
รายงานเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting Guidelines &
Electric Utility Sector Supplement) ของ Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับ G4 เป็นแนวทางในการรายงานเปิดเผยข้อมูล
และก�ำหนดกระบวนการประเมินสาระส�ำคัญตาม GRI เพือ่ สะท้อน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
โครงสร้ า งของคณะกรรมการการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 20 ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
ผูว้ า่ การเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอืน่ อีกไม่นอ้ ยกว่า
ห้าคน แต่ไม่เกินสิบสามคน ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 12/1 ก�ำหนดให้มกี รรมการทีม่ ใิ ช่กรรมการ
โดยต�ำแหน่ง มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง
การคลังจัดท�ำขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
อื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น นอกจากนี้ตามระเบียบว่าด้วยการบัญชี
และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ก�ำหนดให้มผี แู้ ทนกระทรวง
การคลังเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งด้วย
ส� ำ หรั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค ตามพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2503
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่สรุป
ได้ดังนี้
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยรวมถึงการวางข้อบังคับในการ
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ การก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ค่าบริการ และการก�ำหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน

2. เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามความหมายแห่ ง ประมวล
กฎหมายอาญา
3. ก�ำหนดเงินส�ำรองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ก�ำหนดระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. น�ำเรือ่ งเสนอรัฐมนตรีเพือ่ เสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด
เงินเดือน และการให้ออกจากต�ำแหน่ง
7. ให้ความเห็นชอบ หรือให้สตั ยาบันในการท�ำนิตกิ รรม
ของผู้ว่าการ
8. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลือ่ นขัน้
ลดขั้น หรือตัดเงินเดือน และการก�ำหนดเงื่อนไข
ในการท�ำงานของพนักงานชัน้ ทีป่ รึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่าง ๆ
9. แต่งตัง้ พนักงานคนหนึง่ เป็นผูร้ กั ษาการแทนผูว้ า่ การ
ในขณะที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรือต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการว่างลง
10. วินจิ ฉัยค�ำร้องของเจ้าของ หรือผูค้ รอบครองทรัพย์สนิ
หรือผูท้ รงสิทธิอนื่ เกีย่ วกับการใช้ทดี่ นิ ภายในก�ำหนด
เวลา 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง
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นโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค
มีการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
มีการดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย อีกทั้งในรายงาน
ประจำ�ปีมีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและรายละเอียดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้
1. อั ต ราค่ า ตอบแทน และเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (ขนาดใหญ่) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 2 ก.ค. 2556
เห็นชอบเรื่องอัตราและค่าเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
ผลการประชุม คณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)
เสนอและในการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ครัง้ ที่
8/2556 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2556 มีมติรับทราบ ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รบั ค่าตอบแทน
เป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
- ประธานฯ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการ ได้รับเดือนละ 10,000 บาท
ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ ก รรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จา่ ยค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะ
เวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง
1.2 เบี้ยประชุมกรรมการ

1) ให้จ่ายเป็นรายเดือน ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
เฉพาะเดือนที่มีการประชุม และเฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุม
เท่านั้น
2) ประธานกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ รั บ เบี้ ย
ประชุมกรรมการสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 กล่าวคือ ประธาน
กรรมการได้รับ 12,500 บาท กรรมการ ได้รับ 10,000 บาท

กรณี ที่ ก รรมการท่ า นใดได้ ก ารรั บ แต่ ง ตั้ ง
ให้ เ ป็ น ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่นให้ได้รับเบี้ยประชุม
เป็ น รายครั้ ง ในอั ต ราเท่ า กั บ เบี้ ย ประชุ ม กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รบั เบีย้
ประชุม คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น
รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
2. โบนัส

การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินตามระบบประเมิน
ผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการจ่ายโบนัสคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากก�ำไรสุทธิ และคะแนน
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ทัง้ นี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5
ตามล�ำดับ และในปีบัญชีรัฐวิสาหกิจใดที่กรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
ขาดประชุมเกินกว่า 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 ให้จ่าย
โบนัสลดลงร้อยละ 75
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17. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
x
x
x
x
x
x
x
x
หมายเหตุ
1. ล�ำดับที่ 1 ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2558
2. ล�ำดับที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป
3. ล�ำดับที่ 7 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558
4. ล�ำดับที่ 16 ลาออกจากต�ำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2558
5. ล�ำดับที่ 17 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 โดยให้ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
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10. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

9. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

8. นายดนุชา พิชยนันท์

7. นายสมพร ใช้บางยาง
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5. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
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4. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ
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3. นายถวิล เปลี่ยนศรี
   (ในฐานะกรรมการ)

2. นายถวิล เปลี่ยนศรี
   (ในฐานะประธานกรรมการ)

1. พล.อ. วิโรจน์ บัวจรูญ
(ประธานกรรมการ)

รายชื่อ / ครั้งที่ /
วันประชุม

รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2558 ดังนี้
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558

ชื่อ – นามสกุล

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี ก่อนหักภาษี หลังหักภาษี

1. พล.อ. วิโรจน์ บัวจรูญ
(ประธานกรรมการ)
2. นายถวิล เปลี่ยนศรี
(ประธานกรรมการ และกรรมการ)

โบนัสประจำ�ปี 2557
ที่จ่ายในปี 2558 (บาท)

87,500

78,750

130,323

117,290

126,173.58

132,500

119,250

173,871

156,484

26,775.00

3. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

110,000

99,000

120,000

108,000

119,479.85

4. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

120,000

108,000

120,000

108,000

119,479.85

5. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

110,000

99,000

120,000

108,000

26,775.00

6. นายสมพร ใช้บางยาง

80,000

72,000

82,000

73,800

26,775.00

7. นายดนุชา พิชยนันท์

120,000

108,000

120,000

108,000

263,431.46

8. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

120,000

108,000

120,000

108,000

119,479.85

9. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

120,000

108,000

120,000

108,000

263,431.46

90,000

81,000

120,000

108,000

26,775.00

11. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

110,000

99,000

120,000

108,000

119,479.85

12. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

120,000

108,000

120,000

108,000

26,775.00

13. รศ. ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

120,000

108,000

120,000

108,000

26,775.00

14. ผศ. ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม

110,000

99,000

120,000

108,000

119,479.85

15 นายน�ำชัย หล่อวัฒนตระกูล

-

-

17,500

15,750

297,500.00

70,000

63,000

70,000

63,000 ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องจาก
ในปี 2557 ยังไม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10. นายสุรงค์ บูลกุล

16. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
อำ�นาจหน้าที่ การประชุมและค่าตอบแทน
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้กำ� หนดกลไกในการก�ำกับดูแลและทบทวนระบบงานทีส่ ำ� คัญทุกระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง 12 คณะ ซึง่ จะมีกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกคณะ
โดยออกเป็นค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมระบุอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามการ
ด�ำเนินงานในทุกระบบ เสนอแนะให้ความเห็นและกลั่นกรองแผนงานทุกระบบก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)
ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

1. นายถวิล เปลี่ยนศรี
ประธานกรรมการ
15/15
87,500
78,750
2. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
ประธานกรรมการ / กรรมการ
9/9
62,500
56,250
3. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
กรรมการ
23/24
120,000
108,000
4. นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ
21/24
120,000
108,000
5. ผศ. ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม
กรรมการ
23/24
120,000
108,000
6. นายน�ำชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการ และเลขานุการ
3/5
100,000
9,000
7. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
กรรมการ และเลขานุการ
13/13
70,000
63,000
หมายเหตุ
1. ล�ำดับที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2558 จึงพ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ล�ำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558
3. ล�ำดับที่ 6 ลาออกจากต�ำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2558 จึงพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ล�ำดับที่ 7 ได้รบั ต�ำแหน่งเป็นผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ตัง้ แต่วนั ที่ 3 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป จึงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยต�ำแหน่ง
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) พิจารณาและอนุมัติแทนคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อและ
การจ้าง ยกเว้นการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้าง ในวงเงินเกิน 500 ล้านบาท
2) พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติซื้อและจ้าง ในวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4) พิจารณากลัน่ กรองแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค  
ยกเว้นแผนการด�ำเนินงานทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
5) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจ�ำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6) พิจารณาและอนุมัติแทนคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในงบลงทุนที่
มิใช่สาระส�ำคัญ และกรณีการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนที่ไม่เกินวงเงินขั้นต�่ำภายในหมวดเดียวกัน
7) การด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติมอบหมายไว้
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2. คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ประธานกรรมการ

12/12

150,000

135,000

2. นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

11/12

120,000

108,000

3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

11/12

120,000

108,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินประจ�ำปี รวมทัง้ ค�ำอธิบายในรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับฐานะทางการเงินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหาร
ปรับปรุงแก้ไข
3) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
4) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประเด็น
ทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5) ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
6) ก�ำกับดูแลให้มกี ารบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งและการปฏิบตั ติ ามระเบียบ (Corporate
Governance – Risk Management – Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�ำเร็จได้
7) ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมอบหมาย ซึง่ อยูภ่ ายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) การด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 2556
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานกรรมการ

4/4

50,000

45,000

2. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

ประธานกรรมการ/กรรมการ

6/6

35,000

31,500

3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการ

5/6

40,000

36,000

4. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

กรรมการ

3/3

-

-

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

หมายเหตุ
1. ล�ำดับที่ 1 พ้นสภาพจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558
เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ล�ำดับที่ 2 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเมือ่ วันที่ 19 ส.ค. 2558 แทน
ล�ำดับที่ 1
3. ล�ำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2558 จึงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยต�ำแหน่ง
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1)
2)
3)
4)

ก�ำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก�ำกับดูแลให้มกี ารติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและการจัดท�ำรายงานเป็นรายไตรมาส
และรายงานประจ�ำปี เสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5) ก�ำกับดูแลให้มกี ารบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั ติ ามระเบียบ (Corporate
Governance – Risk Management – Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�ำเร็จได้
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4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานกรรมการ

6/6

75,000

67,500

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการ/กรรมการ

5/7

52,500

47,250

3. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

กรรมการ

7/7

70,000

63,000

4. รศ. ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

กรรมการ

7/7

70,000

63,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. นายสมพร ใช้บางยาง

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

หมายเหตุ
1. ล�ำดับที่ 1 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558 ส่งผล
ให้พ้นสภาพจากต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. ล�ำดับที่ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3) ทบทวนแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและประมวล
จริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4) มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้คณะท�ำงานก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5) ติดตามผลการด�ำเนินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างสม�่ำเสมอ
6) มอบนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้คณะท�ำงานรับผิดชอบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
7) พิจารณาแผนแม่บท และ / หรือ แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8) ก�ำกับดูแลให้มกี ารบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั ติ ามระเบียบ (Corporate
Governance – Risk Management – Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลส�ำเร็จได้
9) ก�ำกับดูแลการบริการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
10) ติดตามประเมินผลส�ำเร็จของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามแผนงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
11) สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และป้องปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานอนุกรรมการ

4/4

50,000

45,000

2. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

อนุกรรมการ

0/4

-

-

3. ผศ. ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม

อนุกรรมการ

4/4

40,000

36,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. รศ. ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายคณะ และรายบุคคล แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบ
2) ก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) ประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4) จัดท�ำแผนงานในการเพิ่มประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และน�ำไปสู่การปฏิบัติ
5) ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามแผนงาน ทุก 6 เดือน
6) วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทันตามก�ำหนด  เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ให้เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา หรือทราบตามแต่กรณี
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6. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานอนุกรรมการ

19/19

144,000

129,600

2. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

อนุกรรมการ

19/19

110,000

99,000

3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

อนุกรรมการ

17/19

110,000

99,000

4. ผศ. ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม

อนุกรรมการ

18/19

90,000

81,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. พ.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) พิจารณากรอบทิศทางการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) พิจารณาทิศทางและนโยบายการเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ ภายใต้โครงการ ICT เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้
มั่นใจว่าโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น จะสอดคล้องและสามารถเชื่อมต่อกับโครงการ ICT ที่ได้ลงทุน ไปแล้ว
3) พิจารณาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับนโยบาย ICT แห่งชาติ หรือทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม
4) พิจารณากลั่นกรองแผน ICT Road Map ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวตามที่สายงานธุรกิจสารสนเทศและ
สื่อสาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอ
5) ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผน และประเมินความส�ำเร็จของโครงการ
เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ลงทุนนั้นได้รับประโยชน์ตามที่ได้วางแผน
6) สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถการให้บริการด้าน ICT ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
7) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8) ให้สามารถมอบอ�ำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9) พิจารณาอนุมัติกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10) รายงานผลการจัดหาให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง
11) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานอนุกรรมการ

3/3

37,500

33,750

2. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

อนุกรรมการ

2/2

20,000

18,000

3. รศ. ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

อนุกรรมการ

3/3

30,000

27,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

หมายเหตุ
  
ล�ำดับที่ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 จึงพ้นสภาพ
จากอนุกรรมการประเมินการด�ำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) ก�ำหนดรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินผล
การด�ำเนินงาน
2) หารือร่วมกับผู้ว่าการเพื่อท�ำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการประเมินผลการด�ำเนินงานก่อนการประเมิน
เพื่อให้การประเมินผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
3 ติดตามผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผล ให้
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
4) ประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
5) พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การคลัง และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
6) จัดให้มีการแถลงแผนงานและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญขององค์กร
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8. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

นายสุรงค์ บูลกุล

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานอนุกรรมการ

2/2

จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)
ก่อนหักภาษี

25,000

หลังหักภาษี

22,500

มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้

1)
2)
3)
4)

พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนส�ำหรับผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
จัดท�ำร่างสัญญาจ้างบริหารในต�ำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบโดยเร็ว

9. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานกรรมการ

3/3

37,500

33,750

2. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

4. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

5. ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1) ด�ำเนินการสรรหาผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมทีจ่ ะเป็นผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยค�ำนึงถึง
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
(11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 นอกจากนี้
จะต้องไม่เป็นกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
2) ด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) เมื่อพิจารณาสรรหาได้ผู้ที่เหมาะสมแล้ว ให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณา
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10. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์คำ�สั่ง

ให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

จำ�นวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

1. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

ประธานอนุกรรมการ

3/3

-

2. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

ประธานอนุกรรมการ

0/0

-

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

หมายเหตุ
1. ล�ำดับที่ 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 จึงพ้นสภาพ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์ค�ำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความรับผิดทางละเมิด
2. ล�ำดับที่ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์
ค�ำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

พิจารณา กลั่นกรอง อุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง  ค�ำสั่งลงโทษพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอุทธรณ์ค�ำสั่งให้พนักงานชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แล้วเสนอความเห็น
ต่อประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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11. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

นายสมพร ใช้บางยาง

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานกรรมการ

9/9

จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)
ก่อนหักภาษี

112,500

หลังหักภาษี

101,250

หมายเหตุ
นายสมพร ใช้บางยาง พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558 เป็นผลให้พ้นจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ด้วย
มีอำ�นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้

1) พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2) หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4) ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสภาพแรงงาน  รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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12. กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�นวนเงินเบี้ยประชุมที่ได้รับ (บาท)

ตำ�แหน่ง

ร่วมประชุม /
การประชุม

ประธานกรรมการ

3/3

17,500

15,750

2. นายสมพร ใช้บางยาง

กรรมการ

1/3

-

-

3. พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ

กรรมการ

2/3

20,000

18,000

4. นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

2/3

20,000

18,000

5. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

6. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

7. รศ. ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

กรรมการ

3/3

30,000

27,000

รายชื่อคณะกรรมการ กฟภ.

1. ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

ก่อนหักภาษี

หลังหักภาษี

หมายเหตุ  
ล�ำดับที่ 2 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558 เป็นผลให้พ้นจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสระด้วย
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

1. หลักการแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ก�ำหนดในหมวด 3 ข้อ 3.5 ว่า บทบาทส�ำคัญของกรรมการอิสระ
เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ กรรมการโดยรวมจะเน้นหนักในการด�ำรงรักษา และ
สร้างประโยชน์สงู สุดในระยะยาวแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พร้อมทัง้ ต้องมีความสามารถและ
เต็มใจทีจ่ ะเรียนรูก้ จิ การของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พร้อมทีจ่ ะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทศิ เวลา
ทุ่มเทความสนใจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1) ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของตน พิจารณาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
2) คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
3) เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ควรเข้าประชุมทุกครั้ง
5) ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจ�ำทุกปี
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะให้พนักงานและผูบ้ ริหาร
ทุกคนจัดทำ�แบบรายงานความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเสนอตามลำ�ดับชั้น ทาง
website ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี หรือหาก
ได้รับตำ�แหน่งใหม่หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ในระหว่างปีให้จดั ทำ�รายงานทาง website ทันที โดยการพิจารณา
การกระทำ�หรือเหตุการณ์ที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เทียบเคียงกับที่กระทรวงการคลังกำ�หนด ซึ่งมีรายละเอียดการ
กระทำ�หรือเหตุการณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)
คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม
มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ซึง่ อาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าทีก่ ารรับของขวัญมีในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของทีซ่ อื้
การมอบตัว๋ หนัง ตัว๋ พาหนะเดินทาง การเลีย้ ง อาหารอย่างฟุม่ เฟือย
ตลอดจนให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ผู้รับของขวัญและท�ำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
2. การท�ำธุรกิจกับตัวเอง (Self Dealing) คือ การหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ญาติ หรือพวกพ้อง จากต�ำแหน่งหน้าที่
เป็นการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
3. การท�ำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา และการจ้างงานให้แก่ตนเองรวม
ถึงการใช้ตำ� แหน่งสถานภาพการท�ำงานสาธารณะในการทีจ่ ะเข้าไป
เป็นนายจ้างของภาคเอกชน หรือ เป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการท�ำงานพิเศษภายนอก

4. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการน�ำข้อมูลไปเปิดเผย
เพือ่ รับสิง่ ตอบแทนทีเ่ ป็นประโยชน์ในรูปของเงิน หรือพวกพ้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านัน้ หากพนักงานและผูบ้ ริหาร
ผู้ใด ที่มีการกระท�ำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ
ทันทีที่สามารถกระท�ำได้ และให้ผู้นั้น ขอถอนตัวจากการเป็น
กรรมการ หรือการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ พนักงานและผูบ้ ริหาร
ผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่า มีการกระท�ำทีเ่ ป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ น สั ง กั ด พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
สอบข้อเท็จจริง หากมีการพบว่ามีการกระท�ำที่เป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์จริง ให้พิจารณาน�ำเสนอโทษทางวินัยให้ผู้บังคับ
บัญชาตามล�ำดับชั้นของทุกหน่วยงาน ตรวจสอบและให้ความเห็น
ชอบการจัดท�ำแบบรายงานฯ ของพนักงานในสังกัดทุกคน ตามตาราง
แสดงผู้ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำแบบรายงานความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แนบท้าย
ค�ำสั่งนี้ ภายในวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี ส�ำนักตรวจสอบภายใน
รายงานผลการสอบทานฯ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ ผู ้ ว ่ า การ
และคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ในกรณี ต รวจสอบแล้ ว พบความผิ ด และให้ ฝ ่ า ยสารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเก็บรักษาข้อมูลแบบรายงานฯ ระบบเป็น
เวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
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ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ด� ำ เนิ น การตามนโยบาย
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและหลักธรรมาภิบาล โดยก�ำหนดให้มี
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี โ อกาสรั บ รู ้
ข้อมูลข่าวสารและการด�ำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการ เข้าใจระบบงานและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน
โดยยึดหลักปฏิบัติที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
หลักธรรมาภิบาลด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส พัฒนาขยายผล
ไปยังทุกส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งนโยบาย
ด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค สอดคล้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย แผนการด�ำเนินงาน
ตามเกณฑ์ประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นโยบายคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นโยบายการบริหารและพัฒนา
องค์กร Excellence in Governance ที่มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ซึ่งเป็น
มาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั งิ าน ส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกหน่วยงาน
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส� ำ นั ก งานใหญ่ ก่ อ ตั้ ง ในปี 2541 ต่ อ มามี ก ารผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบ 4 ภาคใน
ปี 2556 และส่งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการระดับกระทรวง (หนึง่ กระทรวง หนึง่ หน่วยงานต้นแบบ)
ในนามกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันและในปี
2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในนามกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวน 28 แห่ง ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย
ณ ส�ำนักงานใหญ่และในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ รวมจ�ำนวน 32 แห่ง
จากจ�ำนวนศูนย์ฯ ในส่วนภูมภิ าคทีข่ ยายเครือข่ายแล้วจ�ำนวน 111
แห่ง (สถานะเดือน ธ.ค. 2558)

ในปี 2558 ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับหน่วยงาน
ต้นแบบฯ จ�ำนวน 32 ศูนย์ ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ 
สนับสนุนข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อใช้ใน
การจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ความรับผิดชอบ 74
จังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมสัมมนาประจ�ำปี
กับส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ศึกษาดูงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ต้ น แบบของภาครั ฐ (การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย การ
ประปานครหลวง ศาลากลางจังหวัด ส�ำนักงานคลังจังหวัดและ
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�ำพูน แพร่ ชัยนาท) อีกทั้งร่วมจัด
นิทรรศการในวันรับโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบจาก สขร. และ
มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ทางสื่อต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมาใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็นการสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างยั่งยืน ท�ำให้องค์กรมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบและให้คำ� ปรึกษาด้านการจัดตัง้
ศูนย์ฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐได้
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รายงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่
1. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ประธานกรรมการ
2. นายดนุชา
พิชยนันท์
กรรมการ
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
โดยมี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิภ าค พ.ศ. 2556 โดยมีน โยบายให้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าค มี ก ารปฏิ บัติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บดู แลกิ จ การที่ดี
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบในระดับองค์กร และมีการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทัง้ นี้ ได้ให้ความส�ำคัญ
เรือ่ งการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานว่าจะต้องมีคณ
ุ ธรรม มีความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสนับสนุนให้ส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้การ
ตรวจสอบเป็นไปในเชิงรุก (Proactive Audit) และให้ผตู้ รวจสอบภายในมีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
และมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ร่วมหารือตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) และได้มีการรายงานผลการประชุมที่มีนัยส�ำคัญต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน ประจ�ำเดือน ประจ�ำไตรมาส และงบการเงิน ประจ�ำปี 2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

บริษัทย่อย รวมทั้งผลการด�ำเนินงาน ร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน) โดยพิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้น อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยพิจารณานโยบายแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ามีการน�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3. สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยพิจารณาและผลักดันให้การด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ค�ำสั่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติที่ดี
เพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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4. การก�ำกับดูแลและพัฒนาส�ำนักตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบประจ�ำปี พร้อมทั้งติดตามการด�ำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญ อนุมัติ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตร
ส�ำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2558 แผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี (ปี 2559-2561) แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2559 คู่มือการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน วิสัยทัศน์และพันธกิจ พิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรต่าง ๆ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มวี ฒ
ุ บิ ตั รวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และสนับสนุน ให้เกิดนโยบายต่อต้านการทุจริต
ซึ่งส�ำนักตรวจสอบภายในได้ประกาศเป็นเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองค์กร จากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็นอิสระ
และมีการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี โดยในปี 2558 นี้ ได้จ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นที่
ปรึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing)
5. การหารือกับผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง
และผลการด�ำเนินงานของผูส้ อบบัญชี เพือ่ ช่วยให้เกิดการประสานงานทีด่ ี ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั งิ าน และในปี 2558 มีคา่ สอบบัญชี
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
6. การรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self
Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง ในปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ใน แนวปฏิบัติที่ดี (ระดับ 4) ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
เพียงพอ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่มีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และประเทศชาติเป็นส�ำคัญ
		

				

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาว่า
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. พ.ศ. 2547 ที่ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระไว้ว่ากรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องไม่ใช้กรรมการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การคลัง กรรมการโดยต�ำแหน่ง ซึ่งหมายถึง ผู้ว่าการ และกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกนั้นให้ถือเป็นกรรมการอิสระ
นิยามความเป็นอิสระของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2546 ก�ำหนด
ค�ำนิยาม “ความเป็นอิสระ” ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า หมายถึง “การแสดงความเห็นได้อย่างเสรีบนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง ชอบธรรมและตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือใช้ดุลยพินิจ เพื่อประโยชน์ขององค์กร
อย่างแท้จริง ไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของบุคคล หรือกลุม่ บุคคลใด ไม่คำ� นึงถึงผลประโยชน์สว่ นตน หรือบุคคลอืน่ อันจะพึงได้จากการตัดสิน
ใจหรือใช้ดุลยพินิจนั้น ๆ และปราศจากความสัมพันธ์อันใดที่มีประโยชน์ทับซ้อนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งทางตรงและทางอ้อม”
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดค�ำนิยาม “ความเป็นอิสระ” ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดังกล่าว ตามบันทึกที่ มท 02115/9151 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2546
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจหลักในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพือ่ เพิม่ ความสามารถและศักยภาพในการจัดการเหตุการณ์ทไี่ ม่แน่นอน
และการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างทันกาล เพื่อให้เกิดผลลัพท์เชิงบวกต่อภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน�ำมาบริหารจัดการจ�ำนวน 2 แผน คือ
1. แผนรักษาลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน
2. แผนรองรับความมั่นคงของระบบจ�ำหน่ายและบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ซึง่ แผนบริหารความเสีย่ งทัง้ 2 แผนดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้กำ� หนดมาตรการการควบคุม เพือ่ ให้บริหารจัดการความเสีย่ ง
ได้ตามเป้าหมายในระดับที่องค์กรยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ยังได้มุ่งเน้นให้ทุกส่วนงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ลูกค้าให้ได้รับการบริการพลังงานไฟฟ้าที่สะดวกและทั่วถึงทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการเร่งรัดการด�ำเนินการตามโครงการขยายเขต
และ/หรือบ�ำรุงรักษาระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 และเขต 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 และเขต 3 (ภาคกลาง) รวมถึงเขตอื่น ๆ ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งด้านแผนงานและการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ส�ำหรับรองรับการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างทันกาล
นอกจากนีย้ งั ได้นำ� แนวทางบริหารความเสีย่ งไปสือ่ สารให้พนักงานทราบและมอบนโยบายให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทุกคน
ต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผูม้ จี ริยธรรมปฏิบตั งิ านด้วยความสุจริตโปร่งใส เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกคนในการด�ำเนินงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความ
ส�ำเร็จ สามารถลดอุปสรรค และความไม่แน่นอนที่จะมากระทบกับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นน�ำสามารถมุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)”

(นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและบริษทั ย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
งบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของทุ น รวมและงบ
แสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของทุ น เฉพาะกิ จ การและงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนด
ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนงานปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ ง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะ
สมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
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สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ �ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผล
การดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

										

(นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

										

(นางพัชรา ลาภลือชัย)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 13

สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 22 มีนาคม 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

			 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
พัสดุคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
รายได้ค้างรับ
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.1 5.1
5.2
4.2 5.3
4.3 5.4
4.4 5.5
5.6

5.7

4.5 5.8
4.7 5.10
4.8 5.11
4.9 5.12
4.10 5.13
5.14

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

4,437,899,027 10,940,091,492 3,078,465,100
11,047,000,000
33,637,524,486 33,363,636,121 31,365,038,600
2,479,507,884 2,609,586,238 2,870,330,999
34,854,819,163 32,267,560,045 29,243,070,063
8,842,446,113 3,765,778,714 4,484,878,207
2,219,514,039 2,127,161,959 1,801,919,384
1,580,705,656 1,616,116,172 1,512,612,016
580,850,942 1,213,447,337 1,317,440,898
99,680,267,310 87,903,378,078 75,673,755,267
241,706,467
195,092,291
715,013,852
336,887,498
345,100,359
232,667,595,872 225,660,722,594 219,705,876,881
32,593,887,673 32,324,476,360 29,532,559,615
1,036,758,458 1,923,626,565 2,702,639,731
108,208,185
74,550,839
87,525,765
267,363,170,507 260,515,356,147 252,373,702,351
367,043,437,817 348,418,734,225 328,047,457,618
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งบแสดงฐานะการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

			 หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
5.15
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
4.11 4.12 5.16 7
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระในหนึง่ ปี
5.17
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำ�ส่งคลัง
5.18
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
5.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
4.11 4.12 5.16 7
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.13 5.21
ภาระผูกพันในการก่อสร้าง
5.22
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
5.17
รายได้รอการรับรู้
4.14 5.23
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
4.15 5.24
เงินประกันการขายและบริการ
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
4.16 5.25
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.17 5.26
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน

87,003,887
87,003,887
87,003,887
4,802,500,915 4,802,500,915 4,802,500,915
134,593,474,683 127,247,979,655 117,220,534,978
139,482,979,485 132,137,484,457 122,110,039,780

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

367,043,437,817 348,418,734,225 328,047,457,618

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

38,656,409,644 37,860,786,458 32,334,507,027
7,911,662,071 7,939,965,067 7,395,857,717
981,968,304
973,947,242 1,097,804,259
543,571,356
543,916,827
338,151,039
828,321,920
823,989,819
809,261,091
6,672,000,000 5,296,000,000 8,561,778,000
1,416,104,473 1,184,645,838 1,056,938,839
701,196,409
651,177,436
631,544,628
3,492,177,031 2,960,337,925 3,224,951,479
775,387,717
309,470,256
817,256,530
61,978,798,925 58,544,236,868 56,268,050,609
76,370,942,832 74,313,972,897 71,989,407,090
192,209,799
2,868,588
8,069,616
9,445,293,362 9,095,110,805 8,990,892,743
427,048,106 1,030,834,765 1,588,119,723
43,595,839,529 39,954,411,470 36,281,323,661
23,654,542,773 22,025,643,420 20,315,665,562
764,763,125
733,414,868
483,134,381
7,082,282
13,265,202
16,895,856
11,030,895,417 10,567,490,885 9,995,858,597
93,042,182
165,581,659,407 157,737,012,900 149,669,367,229
227,560,458,332 216,281,249,768 205,937,417,838
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งบแสดงฐานะการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

      สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
พัสดุคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
รายได้ค้างรับ
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.1 5.1
5.2
4.2 5.3
4.3 5.4
4.4 5.5
5.6

5.7

4.6 5.9
4.7 5.10
4.8 5.11
4.9 5.12
4.10 5.13
5.14

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

4,063,721,026 10,699,759,898 2,770,464,712
11,047,000,000
33,636,753,788 33,362,580,753 31,364,675,999
2,475,909,039 2,609,586,238 2,870,330,999
34,854,819,163 32,267,560,045 29,243,070,063
8,842,201,419 3,765,455,705 4,486,300,207
2,219,497,193 2,127,099,623 1,801,903,986
1,580,705,656 1,616,116,172 1,512,612,016
663,749,052 1,213,087,568 1,316,279,432
99,384,356,336 87,661,246,002 75,365,637,414
473,283,750
447,375,000
344,875,000
715,013,852
336,887,498
345,100,359
232,665,233,118 225,657,899,909 219,705,506,143
32,593,887,673 32,324,476,360 29,532,559,615
1,036,699,249 1,923,593,810 2,702,597,575
108,208,185
74,550,839
87,479,059
267,592,325,827 260,764,783,416 252,718,117,751
366,976,682,163 348,426,029,418 328,083,755,165
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งบแสดงฐานะการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
5.15
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
4.11 4.12 5.16  7
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระในหนึง่ ปี
5.17
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินรายได้แผ่นดินค้างนำ�ส่งคลัง
5.18
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
5.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
4.11 4.12 5.16  7
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.13 5.21
ภาระผูกพันในการก่อสร้าง
5.22
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
5.17
รายได้รอการรับรู้
4.14 5.23
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
4.15 5.24
เงินประกันการขายและบริการ
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
4.16 5.25
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.17 5.26
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

38,640,293,663 37,859,460,023 32,334,216,629
7,911,662,071 7,939,965,067 7,395,857,717
981,303,446
973,325,374 1,097,804,259
543,580,940
543,991,649
338,151,039
828,321,920
823,989,819
809,261,091
6,672,000,000 5,296,000,000 8,561,778,000
1,416,104,473 1,184,645,838 1,056,938,839
701,196,409
651,177,436
631,544,628
3,491,747,938 2,957,242,418 3,224,410,919
775,309,992
309,414,568
817,052,342
61,961,520,852 58,539,212,192 56,267,015,463
76,370,942,832 74,313,972,897 71,989,407,090
192,209,799
2,868,588
8,069,616
9,445,293,362 9,095,110,805 8,990,892,743
425,610,933 1,028,793,954 1,588,119,723
43,595,839,529 39,954,411,470 36,281,323,661
23,654,542,773 22,025,643,420 20,315,665,562
764,403,350
733,055,093
482,848,806
7,082,282
13,265,202
16,895,856
11,030,227,987 10,567,112,186 9,995,609,735
93,042,182
165,579,195,029 157,734,233,615 149,668,832,792
227,540,715,881 216,273,445,807 205,935,848,255
87,003,887
87,003,887
87,003,887
4,802,500,915 4,802,500,915 4,802,500,915
134,546,461,480 127,263,078,809 117,258,402,108
139,435,966,282 132,152,583,611 122,147,906,910
366,976,682,163 348,426,029,418 328,083,755,165
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PEA

รายงานประจำ�ปี
2 558

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า 
รายได้อื่นจากการดำ�เนินงาน
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าซื้อไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำ�รุงรักษาและก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.19

4.20 5.27

4.21

5.28

4.17 5.26

2558

2557

451,476,153,871 450,633,827,020
12,248,231,622 12,435,431,073
463,724,385,493 463,069,258,093
2,103,920,773 1,954,550,895
465,828,306,266 465,023,808,988

388,143,570,850
21,480,065,027
892,043,770
77,456,073
4,265,998,991
18,757,361,290
7,548,369,344
441,164,865,345
282,122,729
3,313,462,786
444,760,450,860
66,579,176
21,134,434,582

391,110,303,024
20,076,644,438
836,395,584
128,558,325
4,180,433,239
17,420,056,011
7,418,809,104
441,171,199,725
54,021,305
3,408,907,918
444,634,128,948
30,092,291
20,419,772,331

(141,939,554)

(124,105,654)

20,992,495,028 20,295,666,677

PEA

รายงานประจำ�ปี
2558

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า 
รายได้อื่นจากการดำ�เนินงาน
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าซื้อไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำ�รุงรักษาและก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.19

4.20 5.27

4.21
5.28

4.17 5.26

2558

2557

451,476,153,871 450,633,827,020
12,231,535,871 12,427,137,765
463,707,689,742 463,060,964,785
2,099,109,105 1,950,936,141
465,806,798,847 465,011,900,926

388,143,570,850
21,473,125,594
891,755,039
76,048,348
4,266,156,316
18,756,575,299
7,531,833,656
441,139,065,102
282,122,729
3,313,288,791
444,734,476,622
21,072,322,225

391,110,303,024
20,069,646,777
836,265,746
127,086,255
4,182,070,061
17,419,364,589
7,407,416,881
441,152,153,333
54,021,305
3,408,721,933
444,614,896,571
20,397,004,355

(141,939,554)
(124,105,654)
20,930,382,671 20,272,898,701

135

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2558

ยอดคงเหลือ ณ 1 ม.ค. 2557 ก่อนปรับปรุง
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการใหม่
ยอดคงเหลือ ณ 1 ม.ค. 2557 ที่ปรับปรุงแล้ว
ผลสะสมจาก
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังปี 2556 (เพิ่มเติม)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาลปี 2557
สำ�รองเงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2557
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2557
ผลสะสมจาก
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังปี 2557 (เพิ่มเติม)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาลปี 2558
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังจากประมาณการปี 2558 (เพิ่มเติม)
สำ�รองเงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2558

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

5.18
5.18
5.18

4,889,504,802

4,889,504,802
-

5.18

5.18
5.18

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

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

ทุนรับจากงบประมาณ

ทุนประเดิมและ

5.18

3

หมายเหตุ

134,593,474,683

(3,000,000)
127,244,979,655
(3,972,000,000)
(3,000,000,000)
(6,672,000,000)
20,992,495,028

(21,222,000)
117,199,312,978
(4,951,000,000)
(5,296,000,000)
20,295,666,677
127,247,979,655

117,193,561,623
26,973,355
117,220,534,978

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

139,482,979,485

(3,000,000)
132,134,484,457
(3,972,000,000)
(3,000,000,000)
(6,672,000,000)
20,992,495,028

(21,222,000)
122,088,817,780
(4,951,000,000)
(5,296,000,000)
20,295,666,677
132,137,484,457

122,083,066,425
26,973,355
122,110,039,780

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 1 ม.ค. 2557 ก่อนปรับปรุง
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการใหม่
ยอดคงเหลือ ณ 1 ม.ค. 2557 ที่ปรับปรุงแล้ว
ผลสะสมจาก
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังปี 2556 (เพิ่มเติม)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาลปี 2557
สำ�รองเงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2557
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2557
ผลสะสมจาก
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังปี 2557 (เพิ่มเติม)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาลปี 2558
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังจากประมาณการปี 2558 (เพิ่มเติม)
สำ�รองเงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2558
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2558

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

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

5.18
5.18
5.18
5.18

5.18
5.18

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

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

ทุนประเดิมและ

ทุนรับจากงบประมาณ

5.18

3

หมายเหตุ

(3,000,000)
127,260,078,809
(3,972,000,000)
(3,000,000,000)
(6,672,000,000)
20,930,382,671
134,546,461,480

(21,222,000)
117,237,180,108
(4,951,000,000)
(5,296,000,000)
20,272,898,701
127,263,078,809

117,231,428,753
26,973,355
117,258,402,108

กำ�ไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย

(3,000,000)
132,149,583,611
(3,972,000,000)
(3,000,000,000)
(6,672,000,000)
20,930,382,671
139,435,966,282

(21,222,000)
122,126,684,910
(4,951,000,000)
(5,296,000,000)
20,272,898,701
132,152,583,611

122,120,933,555
26,973,355
122,147,906,910

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท

รายงานประจำ�ปี
2558
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งบกระแสเงินสด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี
ปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสำ�หรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
สำ�รองวัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย
รายได้รอการรับรู้ตัดจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์  
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายพัสดุ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
พัสดุคงเหลือ   
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
รายได้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้อื่น   
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

21,134,434,582

20,419,772,331

18,924,706,824
(5,433,333)
(34,835,721)
(3,635,280,475)
321,464,978
192,802,001
79,892,384
(13,223,636)
(31,347,361)
(66,579,176)
(1,382,774,270)
3,310,997,188
38,794,823,985

17,595,229,162
104,299,835
(2,800,441)
(3,338,220,265)
447,526,635
(4,550,108)
1,179,636
2,285,159
(135,469,126)
(30,092,291)
(1,350,430,414)
3,404,608,783
37,113,338,896

(250,353,078)
952,549,040
(2,587,259,118)
(5,133,172,033)
1,439,278,903
(92,352,079)
35,410,516
614,038,085
(33,200,991)

(2,085,495,559)
1,627,616,938
(3,024,489,982)
720,025,617
1,349,504,290
(325,242,576)
(103,504,156)
86,589,123
12,977,568

591,844,995
(345,472)
231,458,634
50,018,973

5,658,505,958
205,765,788
127,707,000
19,632,808

PEA

รายงานประจำ�ปี
2558

งบกระแสเงินสด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันงานก่อสร้าง
รายได้รอการรับรู้
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการขายและบริการ
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.1 5.1

2558

2557

531,839,107
462,456,671
350,182,557
7,091,459,611
1,628,899,353
31,348,257
(6,182,920)
93,042,182
44,795,785,178

(264,613,555)
(508,437,193)
104,218,062
7,011,308,074
1,709,977,859
250,280,486
(3,630,655)
49,682,034,791

(11,047,000,000)
19,965,000
(3,675,291,136)
(22,011,395,897)
(404,393,697)
15,651
(65,805,681)
(655,500)
(37,184,561,260)

(165,000,000)
(4,366,559,786)
(22,214,785,190)
(253,734,558)
118,573
(216,506,007)
(27,216,466,968)

(3,188,688,547)
(7,939,985,700)
10,000,000,000
(713,742,136)
(12,271,000,000)
(14,113,416,383)
(6,502,192,465)
10,940,091,492
4,437,899,027

(3,237,490,917)
(7,395,857,717)
10,400,000,000
(836,592,797)
(13,534,000,000)
(14,603,941,431)
7,861,626,392
3,078,465,100
10,940,091,492
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งบกระแสเงินสด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี
ปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสำ�หรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
สำ�รองวัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย
รายได้รอการรับรู้ตัดจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์  
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายพัสดุ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
พัสดุคงเหลือ   
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
รายได้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้อื่น   
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

21,072,322,225

20,397,004,355

18,923,920,832
(5,433,333)
(34,835,721)
(3,635,280,475)
321,176,247
192,802,001
79,892,384
(13,223,636)
(31,347,361)
(1,379,610,609)
3,310,823,194
38,801,205,748

17,594,537,740
104,299,835
(2,800,441)
(3,338,220,265)
447,396,797
(4,550,108)
1,179,636
2,285,159
(135,469,126)
(1,348,215,429)
3,404,422,798
37,121,870,951

(250,637,748)
956,147,885
(2,587,259,118)
(5,133,172,033)
1,436,036,928
(92,397,570)
35,410,516
530,780,207
(33,200,991)

(2,084,802,792)
1,627,616,938
(3,024,489,982)
721,447,617
1,347,612,314
(325,195,638)
(103,504,156)
85,787,426
12,930,862

577,055,448
(410,710)
231,458,634
50,018,973

5,657,469,921
205,840,610
127,707,000
19,632,808

PEA

รายงานประจำ�ปี
2558

งบกระแสเงินสด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันงานก่อสร้าง   
รายได้รอการรับรู้
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการขายและบริการ
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิม่ ขึน้ สุทธิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.1 5.1

2558

2557

534,505,521
462,434,634
350,182,557
7,091,459,611
1,628,899,353
31,348,257
(6,182,920)
93,042,182
44,706,725,364

(267,168,501)
(508,288,693)
104,218,062
7,011,308,074
1,709,977,859
250,206,286
(3,630,655)
49,686,546,311

(11,047,000,000)
(25,908,750)
(3,674,975,651)
(22,011,395,897)
(404,393,697)
15,651
(65,768,651)
(655,500)
(37,230,082,495)

(102,500,000)
(4,366,487,502)
(22,214,785,190)
(253,734,558)
118,573
(216,506,007)
(27,153,894,684)

(3,188,688,547)
(7,939,985,700)
10,000,000,000
(713,007,494)
(12,271,000,000)
(14,112,681,741)
(6,636,038,872)
10,699,759,898
4,063,721,026

(3,237,490,917)
(7,395,857,717)
10,400,000,000
(836,007,807)
(13,534,000,000)
(14,603,356,441)
7,929,295,186
2,770,464,712
10,699,759,898
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หมายเหตุประกอบงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค ก่อตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2503 โดยมีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญคือ การผลิต จัดให้
ได้มา จัดส่งและจัดจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจำ�หน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกระแสไฟฟ้า
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นการซื้อกระแสไฟฟ้าจาก กฟผ. ดังนั้น งบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไข
ที่อาจมีอยู่ หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำ�เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ พ.ศ. 2547
รวมถึงการตีความและแนวทางปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กำ�หนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2554
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าคและงบการเงินของบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์
		
เนชัน่ แนล จำ�กัด จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ซึง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีอ�ำ นาจควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว โดยได้
ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระสำ�คัญระหว่างกันแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้ และจำ�นวนเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.8 และ 5.9
ตามลำ�ดับ
งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ งบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค ซึง่ รวมถึงรายการบัญชีตา่ ง ๆ ของกองทุนสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นจากงบการเงินฉบับที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดบัญชีปัจจุบัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2558 มาถือปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 ม.ค.
2559 ซึง่ ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคพิจารณาแล้วว่า ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย
2.2.2 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เรื่อง

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐาน
การบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
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การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอนการบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขัน้ ต�่ำ และปฏิสมั พันธ์
ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำ�ส่งรัฐ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 21

ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและบริษทั ย่อยจะนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย มาเริ่มถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวด
ที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

3. การปรับงบการเงินย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่
3.1 การปรับงบการเงินย้อนหลัง

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ปรับงบการเงินย้อนหลังจากการบันทึกบัญชีเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ซึง่ มีผลกระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ 2556 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ 2556
3.2 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการของงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ก่อนปรับปรุง

ปรับปรุง
รายการ
ย้อนหลัง

จัดประเภทใหม่

หลังปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้รอการรับรู้
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

74.79
39,716.89
127,223.40

262.10
237.52
24.58

-

336.89
39,954.41
127,247.98

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้รอการรับรู้
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

72.42
36,035.62
117,193.56

272.68
245.70
26.98

-

345.10
36,281.32
117,220.54

12,427.24
17,575.76
5,112.53
21.66
20,422.16
20,298.06

8.18
10.57
(2.39)
(2.39)

(32.36)
32.36
-

12,435.42
17,586.33
5,080.17
54.02
20,419.77
20,295.67

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน

117,193.56
122,083.06

26.98
26.98

-

117,220.54
122,110.04

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน

127,223.40
132,112.90

24.58
24.58

-

127,247.98
132,137.48

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
รายได้อื่นจากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนปรับปรุง

ปรับปรุง
รายการ
ย้อนหลัง

จัดประเภทใหม่

หลังปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้รอการรับรู้
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

74.79
39,716.89
127,238.50

262.10
237.52
24.58

-

336.89
39,954.41
127,263.08

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้รอการรับรู้
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

72.42
36,035.62
117,231.43

272.68
245.70
26.98

-

345.10
36,281.32
117,258.41

12,418.95
17,575.07
5,101.14
21.66
20,399.39
20,275.29

8.18
10.57
(2.39)
(2.39)

(32.36)
32.36
-

12,427.13
17,585.64
5,068.78
54.02
20,397.00
20,272.90

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน

117,231.43
122,120.93

26.98
26.98

-

117,258.41
122,147.91

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน

127,238.50
132,128.00

24.58
24.58

-

127,263.08
132,152.58

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
รายได้อื่นจากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา
ครบกำ�หนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
4.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไม่ได้ โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจคงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หลังหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุม
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2549 ซึ่งได้กำ�หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ดังนี้
ระยะเวลาค้างชำ�ระ
		

เกินกว่า 6 เดือน – 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละ

50
100

รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.3 พัสดุคงเหลือ

พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนคำ�นวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
สำ�หรับพัสดุล้าสมัย พัสดุรอการสอบสวน และพัสดุรอการชดใช้จะตั้งสำ�รองการเสื่อมสภาพเต็มจำ�นวน
4.4 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ จำ�แนกเป็น
4.4.1 เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะทีแ่ สดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน มีระยะเวลาใช้เงิน
ภายในหนึง่ รอบปีบญ
ั ชี โดยมีวตั ถุประสงค์และเงือ่ นไขเฉพาะในการใช้เงิน ได้แก่ เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เงินทุนสะสมเพือ่ ชำ�ระ
คืนพันธบัตร และเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ค้ำ�ประกันการกู้เงินของพนักงาน ทั้งหมดเป็นเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนำ�มาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงินที่ใช้ใน
กิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า เงินดอกผลกองทุน เค.เอฟ.ดับบลิว ใช้เป็นทุนการศึกษา อบรม วิเคราะห์ และวิจัย และเงินสนับสนุนที่
ได้รับจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการอื่นเพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น เงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานจากสำ�นักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน เป็นต้น
4.4.2 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน มีระยะ
เวลาใช้เงินเกินกว่าหนึง่ รอบปีบญ
ั ชีและไม่สามารถนำ�ไปใช้ในกิจกรรมดำ�เนินงาน คือ เงินกองทุนสงเคราะห์ผปู้ ฏิบตั งิ านการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย สินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารที่ได้มาเพื่อใช้ในการดำ�เนินงาน แต่ปัจจุบัน
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ/หรือที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกใช้วิธีราคาทุน
ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการสำ�หรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา สรุปได้ดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งคำ�นวณจากราคาซื้อสินทรัพย์บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำ�ให้
สินทรัพย์นนั้ มาอยูใ่ นสถานทีห่ รือในสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานตามทีป่ ระสงค์ไว้ สินทรัพย์ทกี่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสร้างขึน้ เองบันทึกด้วยราคา
ต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ทีด่ นิ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ทีด่ นิ ประกอบด้วย ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ด�ำ เนินงาน และทีด่ นิ ทีไ่ ด้มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงาน และมีแผนการดำ�เนินงาน
ที่แน่นอนภายใน 1 ปี
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
			

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ระบบจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะ

อัตราร้อยละต่อปี

3 และ 6.25
3 - 20
4 - 20
4 - 20

กรณีที่เกิดการด้อยค่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กรณีจ�ำ หน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์นนั้
ออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึกกำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่ายโดยถือเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.9 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้างได้บนั ทึกรวมต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงจากการจัดหาเงินกูเ้ พือ่ ใช้ในการก่อสร้าง
และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์หรือทำ�ให้สนิ ทรัพย์นนั้ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ ทัง้ นีง้ านระหว่างก่อสร้างไม่ได้
รวมคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วยสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส�ำ เร็จรูปสำ�หรับ
ธุรกิจหลัก ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
การตัดจำ�หน่ายสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส�ำ เร็จรูปสำ�หรับธุรกิจหลัก คำ�นวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ กิดการด้อยค่า จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานอืน่ ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
4.11

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศใช้เป็นอัตราอ้างอิง ณ วันนัน้ รายการกำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ รับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทัง้ จำ�นวนในงวดบัญชีนนั้
4.12 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด และลูกหนีก้ ารค้า ส่วนหนีส้ นิ ทางการเงิน หมายถึง สัญญาทีท่ �ำ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เกิดภาระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ ประกอบ
ด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
4.13 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคต้องบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงินเมือ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีภาระหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือจากการคาดการณ์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีท่ รัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชำ�ระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว โดยจำ�นวนเงินตามภาระหนีส้ นิ สามารถประมาณการ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำ�นวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำ�ไปจ่ายชำ�ระ
ภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยต้องคำ�นึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยรอบของภาระผูกพันดังกล่าว
ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะชำ�ระภาระผูกพันในปัจจุบัน เป็นมูลค่าตามบัญชีที่แสดงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องชำ�ระภาระผูกพันในปัจจุบันนั้น
การจัดประเภทประมาณการหนีส้ นิ ทีค่ าดว่าจะถึงกำ�หนดชำ�ระในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปเป็นประมาณการ หนีส้ นิ ระยะสัน้
และประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะชำ�ระคืนเกินกว่า 1 ปี เป็นประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.14 รายได้รอการรับรู้

4.14.1 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า  เป็นเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า
เพื่อนำ�มาแบ่งเบาภาระในการก่อสร้างระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตลอดจนภาระในการบำ�รุง
รักษาและซ่อมแซมเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างดังกล่าวแสดงเป็นรายได้รอการรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ระบบจำ�หน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
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4.14.2 รายได้จากการรับบริจาค เป็นสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาคซึง่ ใช้ในการดำ�เนินงาน ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ระบบจำ�หน่าย
ไฟฟ้าทีผ่ ใู้ ช้ไฟฟ้ายกให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ซึง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีภาระในการบำ�รุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยแสดงเป็นรายได้จาก
การรับสินทรัพย์บริจาครอการรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน และรับรูเ้ ป็นรายได้ในอัตราทีส่ อดคล้องกับการคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์นั้น
ส่วนสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาคทีไ่ ม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน รับรูเ้ ป็นรายได้อนื่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการดำ�เนินงานทัง้ จำ�นวน
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ได้รับ
4.14.3 รายได้จากการรับบริจาคจากสถาบันการเงินต่างประเทศ เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากสถาบันการเงินต่างประเทศ
ซึง่ ให้อยูใ่ นรูปของส่วนลดดอกเบีย้ เพือ่ นำ�ไปใช้ในวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยแสดงเป็นรายได้รอการรับรูใ้ นงบแสดง
ฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายได้ตามจำ�นวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4.14.4 รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้ เป็นรายได้ค่าเช่าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับล่วงหน้าจากการให้บุคคลภายนอก
เช่าทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ซึง่ จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามอายุของสัญญาเช่า
4.15 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า  เป็นเงินที่ผู้ใช้ไฟฟ้านำ�มาวางแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ไฟฟ้า  โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำ�ฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” สำ�หรับเป็นเงินสำ�รองกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอคืนเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้า  ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับนำ�ฝากธนาคารชื่อบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำ�ดอก
ผลจากกองทุนฯ จ่ายคืนผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำ�เงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำ�กับกิจการพลังงานกำ�หนด รวมทั้งใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์และ/หรือเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้วางระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ซึ่งมีหน้าที่กำ�กับ ดูแล และควบคุมการดำ�เนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  และดอกผลจากกองทุนเงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้า  ทุกเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” ตามจำ�นวนเงินประกันการใช้
ไฟฟ้าสุทธิที่เพิ่มขึ้น กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินสามารถนำ�เงินประกันฯ
ไปใช้หมุนเวียนได้ โดยนำ�เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาอนุมัติ และจะทยอยคืนไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 ล้านบาท
จนกว่าจะเต็มวงเงิน ฝากเข้าบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” รวมทั้งจ่ายผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ของ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ที่คิดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยนำ�ฝากเข้าบัญชี “ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” กรณีที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนเงินหมุนเวียนหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สามารถชะลอการคืนเงินดังกล่าวได้ โดยให้นำ�เสนอ
ผู้ว่าการฯ เป็นผู้อนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
4.16 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จดั ตัง้ กองทุนสงเคราะห์ผปู้ ฏิบตั งิ าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ฏิบตั งิ านในกรณีพน้ จาก
ตำ�แหน่งหน้าที่โดยไม่มีความผิด ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์และการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน และรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีของกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคไว้ใน งบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยตัดรายการระหว่างกัน
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4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

		
4.17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส สิทธิการลาต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ๆ ตามข้อตกลงของการจ้างงาน ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
		
4.17.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
4.17.2.1 โครงการสมทบเงิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือน และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือนสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน
จำ�นวนเงินทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.25
4.17.2.2 โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ ที่ กำ � หนดไว้ ข องการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ประกอบด้ ว ย เงิ น ตอบแทน
ความชอบในการทำ�งานภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน วันลาพักผ่อน
ของพนักงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ของที่ระลึกสำ�หรับพนักงานเกษียณอายุ และผลประโยชน์หลังออกจาก
งานอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำ�หนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2554 ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
คำ�นวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำ�นวณบนพื้นฐาน
ของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่น ๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการ ผลประโยชน์
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain / Loss) รับรู้
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.17.3 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาวอื่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสวัสดิการพนักงานที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวอื่น สำ�หรับพนักงานที่ทำ�งานให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคครบตามจำ�นวนปีทกี่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกำ�หนด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคบันทึกรายการผลประโยชน์ของพนักงาน
ดังกล่าวด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4.18 กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการพึ่งพาหรือนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนำ�ผล
งานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำ�เนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรงบประมาณสำ�หรับ
กองทุนฯ ให้ทุนแก่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ และหน่วยงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การให้ทุนวิจัยและพัฒนา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น
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4.19 การรับรู้รายได้

รายได้จากการจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า  รับรู้เป็นรายเดือนตามกำ�หนดเวลารอบการจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของลูกค้า
จากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
รายได้จากการจำ�หน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รับรู้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างรอการรับรู้ รับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (เท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ระบบจำ�หน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
4.20 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายให้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำ�นาจตัดสินใจทั้งที่
เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทน
4.21 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนมาดำ�เนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาคาร ระบบผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า  จากการกู้ยืม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยเฉพาะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ทั้งจำ�นวน และจากการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์
ทัว่ ไปถือเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนของสินทรัพย์ตามอัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุน ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิน้
ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวดที่เกิดรายการนั้น
4.22 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือถูกการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างมีสาระ
สำ�คัญต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการ หรือพนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารสำ�คัญของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่มีอำ�นาจในการวางแผนสั่งการและควบคุมการดำ�เนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4.23 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

เพื่อให้การจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำ�รองพัสดุล้าสมัยและเศษวัสดุ
และสำ�รองพัสดุสูญหายหรือขาดบัญชี
4.24 ส่วนงานดำ�เนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำ�เสนอข้อมูลตามส่วนงาน โดยใช้เกณฑ์ตามเขตภูมิศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากระบบการบริหาร
การจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดส่วนงาน
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีสว่ นงานทีร่ ายงาน 5 ส่วนงาน ซึง่ แยกตามภูมภิ าคต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และสำ�นักงานใหญ่ โดยแต่ละภาคทำ�หน้าที่จำ�หน่ายไฟฟ้าภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่วนสำ�นักงานใหญ่
มีหน้าที่กำ�หนดนโยบายและแผนงาน ให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
นโยบายการบัญชีส�ำ หรับส่วนงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีทกี่ �ำ หนดไว้ แต่ละส่วนงานบันทึกรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
ของแต่ละส่วนงาน ในขณะที่มีการโอนค่าซื้อไฟฟ้าจากสำ�นักงานใหญ่ไปยังส่วนงานต่าง ๆ ตามหน่วยซื้อไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง
สินทรัพย์ตามส่วนงานเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ดำ�เนินงานหรือเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ
หนี้สินตามส่วนงานของแต่ละกิจการเป็นหนี้สินในการดำ�เนินงาน หรือเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ ยกเว้นเจ้าหนี้
ค่าซื้อไฟฟ้า เงินกู้ยืมระยะยาว และเงินรายได้แผ่นดินค้างนำ�ส่งคลัง ซึ่งสำ�นักงานใหญ่ไม่ได้ปันส่วนรายการดังกล่าวไปให้แต่ละส่วนงาน

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

5.2

- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ประจำ�
รวม

30.57
0.35
1,114.70
3,292.28
4,437.90

31 ธ.ค. 2557

34.04
32.88
10,690.80
182.37
10,940.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

30.55
0.35
1,032.82
3,000.00
4,063.72

31 ธ.ค. 2557

34.04
32.88
10,632.84
10,699.76

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 จำ�นวน 11,047.00 ล้านบาท
เป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ�มีกำ�หนดหกเดือน
5.3

ลูกหนี้การค้า

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการ

32,445.78
1,191.74

32,195.34
1,168.30

32,445.78
1,190.97

32,195.34
1,167.24

รวม

33,637.52

33,363.64

33,636.75

33,362.58
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5.3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558
ส่วนราชการ

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
1 เดือน - 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
หัก ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการขายทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

4,092.12
70.42
126.51
4,289.05
278.42
4,010.63
4,010.63

31 ธ.ค. 2557

เอกชน

รวม

รวม

30,236.22
58.71
1,408.12
31,703.05
2,051.27
29,651.78
1,216.63
28,435.15

34,328.34
129.13
1,534.63
35,992.10
2,329.69
33,662.41
1,216.63
32,445.78

33,954.24
295.24
1,507.80
35,757.28
2,311.75
33,445.53
1,250.19
32,195.34

5.3.2 ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการ มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

ลูกหนี้จากการจำ�หน่ายและให้บริการ
ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง
ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง
บริษัท ที ที แอนด์ ที จำ�กัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้าอื่น
หัก ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการขายทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

287.72
916.54

263.74
868.10

286.95
916.54

262.68
868.10

148.23
1,352.49
88.33
1,264.16
72.42
1,191.74

938.76
192.17
2,262.77
147.77
2,115.00
946.70
1,168.30

148.23
1,351.72
88.33
1,263.39
72.42
1,190.97

938.76
192.17
2,261.71
147.77
2,113.94
946.70
1,167.24
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ลู ก หนี้ ต ามภาระผู ก พั น ในการก่ อ สร้ า ง – บริ ษั ท ที ที แอนด์ ที จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น ลู ก หนี้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบอำ�นาจจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย [ปัจจุบัน คือ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)] ในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาต
ปักเสาพาดสาย การชำ�ระเงิน และการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการขยายเลขหมายโทรศัพท์จำ�นวน
1 ล้ า นเลขหมายในเขตภู มิ ภ าค ซึ่ ง มี ย อดค้ า งชำ � ระหนี้ กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จำ � นวน 1,129.07 ล้ า นบาท การไฟฟ้ า ส่ ว น
ภู มิ ภ าคได้ ยื่ น ขอรั บ ชำ � ระหนี้ ต่ อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ สำ � นั ก ฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ก รมบั ง คั บ คดี และเจ้ า พนั ก งานฯ มี คำ �
สั่งให้บริษัทฯ ชำ�ระหนี้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำ�นวน 229.77 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้น 192.25 ล้านบาท นับถัดจากวันที่ 5 พ.ค. 2543 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้สิทธิยื่นคำ�ร้องคัดค้านคำ�สั่งเจ้าพนักงานฯ ต่อศาลล้มละลายกลางและศาลฎีกาตามลำ�ดับ ซึ่งทั้งสองศาล
ได้พพิ ากษายืนตามคำ�สัง่ เจ้าพนักงานฯ บริษทั ฯ จึงชำ�ระหนีใ้ ห้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นหุน้ สามัญตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การเป็นเงินจำ�นวน 267.73
ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2545
นอกจากนีก้ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มอบหมายให้พนักงานอัยการยืน่ ดำ�เนินคดีทางแพ่งกับองค์การโทรศัพท์ฯ ในฐานะ
ผู้มอบอำ�นาจอีกทางหนึ่ง ด้วยจำ�นวนเงิน 1,133.82 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขดำ�ที่ 5389/2544 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2544 ซึ่งศาลแพ่งได้มี
คำ�พิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ 6554/2545 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2549 พิพากษาเช่นเดียวกับคำ�สั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ต่อมาพนักงานอัยการสูงสุดได้ยนื่ อุทธรณ์คดีตอ่ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้มคี �ำ พิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ 11396/2553 เมือ่ วันที่
23 ก.ค. 2553 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ปัจจุบันศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ 6952/2557 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557
พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง –
บริษัท ที ที แอนด์ ที จำ�กัด (มหาชน) เนื่องจากได้มีการปรับปรุงและจำ�หน่ายออกจากบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 และ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557 ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง – บริษัท ที ที แอนด์ ที จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 938.76 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย ลูกหนี้ตามภาระผูกพันในการก่อสร้าง 877.35 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 61.41 ล้านบาท
ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวน เป็นเงิน 877.35 ล้านบาท แล้ว
5.4

พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

พัสดุคงเหลือ
วัสดุสำ�หรับดำ�เนินงาน
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและบำ�รุงรักษา
วัสดุซ่อมแซม
วัสดุรื้อถอน วัสดุล้าสมัย
วัสดุรอการปรับปรุง
พัสดุระหว่างทาง
รวม
หัก สำ�รองพัสดุล้าสมัย และเศษวัสดุ
สำ�รองพัสดุสูญหายหรือขาดบัญชีฯ
พัสดุคงเหลือ

585.51
542.81
1,092.80
263.66
47.35
2,532.13
6.93
2,539.06
12.20
47.35
2,479.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

475.36
566.62
1,363.74
207.49
85.70
2,698.91
5.06
2,703.97
8.68
85.70
2,609.59

31 ธ.ค. 2558

585.51
539.21
1,092.80
263.66
47.35
2,528.53
6.93
2,535.46
12.20
47.35
2,475.91

31 ธ.ค. 2557

475.36
566.62
1,363.74
207.49
85.70
2,698.91
5.06
2,703.97
8.68
85.70
2,609.59
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สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 สำ�รองพัสดุฯ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึก
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโอนกลับ จำ�นวน 34.84 ล้านบาท และ 2.80 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.5

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (หมายเหตุ 5.24)
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินทุนสะสมเพื่อชำ�ระคืนพันธบัตร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินดอกผลกองทุน เค.เอฟ.ดับบลิว.
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานจากสำ�นักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และหน่วยงานราชการอื่น
เงินฝากออมทรัพย์
เงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้ำ�ประกันการกู้เงินของพนักงาน
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

31 ธ.ค. 2557

0.001
0.012
23,475.64
23,475.65

0.001
0.012
21,864.62
21,864.63

0.001
10.37
5,161.46
5,171.83

0.001
2,585.44
3,031.12
5,616.56

0.001
9.88
3,476.89
3,486.77

0.001
25.49
2,801.06
2,826.55

0.001
15.52
139.21
154.73

0.002
13.18
132.21
145.39

0.003
0.003

20.88
20.88

0.004
2,565.83
2,565.83
34,854.82

0.004
1,793.55
1,793.55
32,267.56
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เงินกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  เงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้ำ�ประกันการกู้เงินของพนักงาน และเงินทุนสะสมเพื่อ
ชำ�ระคืนพันธบัตร เป็นเงินฝากธนาคารที่นำ�มาใช้ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสบปัญหาเงิน
ทุนหมุนเวียนขาดแคลน สำ�หรับเงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  เงินดอกผลกองทุน เค.เอฟ.ดับบลิว. และเงินสนับสนุนตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานจากสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นเงินฝากธนาคารที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำ�หนด
เงินทุนสะสมเพือ่ ชำ�ระคืนพันธบัตรมีไว้เพือ่ เป็นหลักประกันว่าการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะมีเงินเพียงพอในการไถ่ถอนพันธบัตร
เมื่อครบกำ�หนด ซึ่งมีการทยอยนำ�เงินฝากเพื่อสำ�รองเงินเข้าบัญชีในส่วนที่พันธบัตรจะครบกำ�หนดชำ�ระภายในระยะเวลา 3 ปี
5.6

รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
รายได้ค้างรับอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

725.38
7,933.34
183.73
8,842.45

781.88
2,827.89
156.01
3,765.78

31 ธ.ค. 2558

725.13
7,933.34
183.73
8,842.20

31 ธ.ค. 2557

781.56
2,827.89
156.01
3,765.46

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 รายได้ค้างรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า จำ�นวน 1,536.61 ล้านบาท และ 1,300.52 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.7

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

ลูกหนี้พนักงาน
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บัญชีรอโอน
บัญชีระหว่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกับ กกท.
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

118.35
406.55
22.66
32.57

79.27
411.35
17.75
704.14

118.35
406.25
106.55
32.57

79.27
411.33
17.64
704.14

0.03
0.69

0.71
0.23

0.03
-

0.71
-

580.85

1,213.45

663.75

1,213.09
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5.8

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม เป็นรายการที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รว่ มลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำ�นวน 4 แห่ง เพือ่ ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2557 โดยลงทุนในหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทุนในแต่ละบริษัท และ
บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2558
บริษัทร่วม

1.
2.
3.
4.

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำ�กัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำ�กัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำ�กัด

5.9

วิธีราคาทุน

31 ธ.ค. 2557

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

41.25
41.25
41.25
41.25

63.02
58.57
59.45
60.67

41.25
41.25
41.25
41.25

48.67
48.94
48.65
48.83

165.00

241.71

165.00

195.09

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในโครงการธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  และธุรกิจการให้บริการจัดการฝึกอบรมให้
ความรูด้ า้ นระบบไฟฟ้าแก่องค์กรและบริษทั เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทุน และบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำ�นวน
473.28 ล้านบาท และ 447.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์

รวม

74.79
207.66
282.45

289.74
185.25
474.99

364.53
392.91
757.44

-

27.64
14.79
42.43

27.64
14.79
42.43

74.79

262.10

336.89

282.45

432.56

715.01

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีมูลค่าตามราคาประเมินที่ประกาศโดยกรมธนารักษ์
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,049.17 ล้านบาท และ 295.83 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และมูลค่ายุติธรรมของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีจำ�นวน 174.28 ล้านบาท และ 110.05 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีรายได้คา่ เช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 จำ�นวน
23.12 ล้านบาท และ 15.59 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มูลค่าทีด่ นิ ทีใ่ ห้เช่ามีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีจ�ำ นวน 137.69 ล้านบาท
และ 109.08 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

4,723.24
476.09
37.89
5,161.44
8,932.38

1,103.24
112.75
8.92
1,207.07

9,652.72

9,879.22

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

9,147.76

13,655.62
676.13
22.55
14,309.20

สิ่งปลูกสร้าง

10,755.96
728.44
398.11
11,086.29

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ

ประกอบด้วย

ที่ดินและส่วน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

5.11

1,274.19

1,331.48

905.75
85.39
1.44
989.70

2,237.23
28.10
1.44
2,263.89

กระแสไฟฟ้า

ระบบผลิต

202,805.22

196,038.08

177,827.61
16,609.23
2,212.08
192,224.76

373,865.69
22,868.08
1,703.79
395,029.98

กระแสไฟฟ้า

ระบบจำ�หน่าย

7,434.50

7,620.40

9,937.67
1,274.08
287.61
10,924.14

17,558.07
1,112.67
312.10
18,358.64

เครื่องมือ เครื่องใช้

เครื่องตกแต่ง

งบการเงินรวม

1,575.42

1,652.14

6,772.98
267.29
58.99
6,981.28

8,425.12
191.02
59.44
8,556.70

ยานพาหนะ

551.29

433.52

240.22
139.51
172.16
207.57

673.74
258.14
173.02
758.86

สัญญาเช่าการเงิน

ยานพาหนะภายใต้

232,667.60

225,660.72

201,510.71
18,964.34
2,779.09
217,695.96

427,171.43
25,862.58
2,670.45
450,363.56

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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ที่ดินและส่วน

4,723.24
476.09
37.89
5,161.44
8,932.38

1,103.24
112.75
8.92
1,207.07

9,652.72

9,879.22

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

1,274.19

1,331.48

905.75
85.39
1.44
989.70

2,237.23
28.10
1.44
2,263.89

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า

202,805.22

196,038.08

177,827.61
16,609.23
2,212.08
192,224.76

373,865.69
22,868.08
1,703.79
395,029.98

กระแสไฟฟ้า

ระบบจำ�หน่าย

7,434.04

7,620.10

9,937.23
1,273.92
287.61
10,923.54

17,557.33
1,112.35
312.10
18,357.58

เครื่องตกแต่ง

เครื่องมือ เครื่องใช้

1,575.44

1,652.16

6,772.97
267.29
58.99
6,981.27

8,425.13
191.02
59.44
8,556.71

ยานพาหนะ

549.36

430.98

239.69
138.90
172.16
206.43

670.67
258.14
173.02
755.79

ยานพาหนะภายใต้

สัญญาเช่าการเงิน

232,665.23

225,657.90

201,509.73
18,963.57
2,779.09
217,694.21

427,167.63
25,862.26
2,670.45
450,359.44

รวม

อาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยมีจำ�นวน 0.63 ล้านบาท และ 0.51
ล้านบาท ตามลำ�ดับ

9,147.76

13,655.62
676.13
22.55
14,309.20

10,755.96
728.44
398.11
11,086.29

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
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5.12 งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบลงทุน
กฟภ.

งบผู้ใช้ไฟสมทบ
บางส่วน

งบดอกผลเงิน
ประกันการใช้ไฟ

รวม

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง

27,315.19
15,683.30
15,123.76

5,009.29
6,590.95
6,881.63

0.56
0.01

32,324.48
22,274.81
22,005.40

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

27,874.73

4,718.61

0.55

32,593.89
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบลงทุน
กฟภ.

งบผู้ใช้ไฟสมทบ
บางส่วน

งบดอกผลเงิน
ประกันการใช้ไฟ

รวม

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557
- เพิ่มขึ้น
- ลดลง

25,062.68
15,307.78
13,055.27

4,469.77
6,142.87
5,603.35

0.11
0.02
0.13

29,532.56
21,450.67
18,658.75

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

27,315.19

5,009.29

-

32,324.48

5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

3,087.06
75.68
1.79
3,160.95

3,365.99
62.32
3,428.31

6,453.05
138.00
1.79
6,589.26

2,529.23
279.09
1.79

2,000.19
745.78
-

4,529.42
1,024.87
1.79
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

2,806.53

2,745.97

5,552.50

557.83
354.42

1,365.80
682.34

1,923.63
1,036.76
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

3,087.01
75.65
1.79
3,160.87

3,365.99
62.32
3,428.31

6,453.00
137.97
1.79
6,589.18

2,529.22
279.08
1.79
2,806.51

2,000.19
745.78
2,745.97

4,529.41
1,024.86
1.79
5,552.48

557.79
354.36

1,365.80
682.34

1,923.59
1,036.70

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าตัดจำ�หน่ายครบแล้วและยังใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557
มีจำ�นวน 0.004 ล้านบาท
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5.14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

ลูกหนี้พนักงาน
ลูกหนี้ระยะยาว
รายจ่ายรอตัดบัญชี
เงินประกันและเงินมัดจำ�จ่าย
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
รวม
5.15 เจ้าหนี้การค้า

31 ธ.ค. 2557

71.20
22.40
6.01
2.51

63.66
1.14
3.34

0.004
0.011
2.46
3.61

0.004
0.011
0.045
6.35

108.21

74.55

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

เจ้าหนี้ค่าซื้อไฟฟ้า
เจ้าหนี้การค้า - ในประเทศ
เจ้าหนี้ตั้งพัก - รอการแจ้งหนี้
รวม

31 ธ.ค. 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

36,837.06
780.11
1,039.24

36,406.64
655.18
798.97

36,837.06
763.99
1,039.24

36,406.64
653.85
798.97

38,656.41

37,860.79

38,640.29

37,859.46

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 เจ้าหนี้ตั้งพัก - รอการแจ้งหนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำ�นวน
1,039.24 ล้านบาท และ 798.97 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นหนี้ที่เกิดจากการรับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
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5.16 เงินกู้ยืมระยะยาว

มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ยืมภายในประเทศ
- กระทรวงการคลัง
- พันธบัตร
รวมเงินกูย้ มื ในประเทศ
เงินกู้ยืมต่างประเทศ
- สถาบันการเงิน

ระยะเวลา
การจ่ายชำ�ระ

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ตามสัญญา
(ร้อยละ)

2531 – 2574
2556 – 2566
2548 – 2583

แคนาดาดอลลาร์
บาท
บาท

ไม่คิดดอกเบี้ย
2.919 *
3.28 – 6.84

246.69
2,625.00
80,662.00
83,533.69

286.83
2,975.00
78,099.00
81,360.83

2543 – 2563
2550 – 2566

ยูโร
ยูโร

2.00
8.00 **

437.59
311.32
748.91
84,282.60
7,911.66
76,370.94

538.06
355.05
893.11
82,253.94
7,939.97
74,313.97

รวมเงินกู้ยืมต่างประเทศ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
รวม

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

* อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [อัตราต่ำ�สุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 6 เดือน ประเภทบุคคล
ธรรมดา เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)] บวกเพิ่มอีกร้อยละ 1.68 ต่อปี
** อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ร้อยละ 8 ต่อปี ตามสัญญาเงินกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จา่ ยเข้ากองทุน
เค.เอฟ.ดับบลิว. ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ส่วนอีกร้อยละ 2 ต่อปีบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร ระบบผลิต และจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า  ซึ่งเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
โดยต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมภายในประเทศร้อยละ 3.28 - 6.84 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 จำ�นวน 3,597.41 ล้านบาท และ 3,505.95 ล้านบาท
รับรู้เป็นต้นทุนงานโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 404.39 ล้านบาท และ 253.73 ล้านบาท และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ จำ�นวน 3,193.02 ล้านบาท และ 3,252.22 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.17 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี

31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

ส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

รวม
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

มูลค่าปัจจุบนั ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ยานพาหนะ

837.07
144.90

868.24
105.71

427.05

700.21
330.62

837.07
571.95

1,568.45
436.33

รวม

981.97

973.95

427.05

1,030.83

1,409.02

2,004.78

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

ส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

รวม
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

มูลค่าปัจจุบนั ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ยานพาหนะ

837.07
144.23

868.24
105.09

425.61

700.21
328.58

837.07
569.84

1,568.45
433.67

รวม

981.30

973.33

425.61

1,028.79

1,406.91

2,002.12

5.17.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

ส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

รวม
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต

862.13
25.06

947.45
79.21

-

724.94
24.73

862.13
25.06

1,672.39
103.94

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

837.07

868.24

-

700.21

837.07

1,568.45
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5.17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ยานพาหนะ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

ส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

รวม
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต

181.79
36.89

134.32
28.61

474.57
47.52

373.02
42.40

656.36
84.41

507.34
71.01

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน

144.90

105.71

427.05

330.62

571.95

436.33

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี
31 ธ.ค.
2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน

31 ธ.ค.
2557

ส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งปีถึงห้าปี
31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

รวม
31 ธ.ค.

31 ธ.ค.

2558

2557

180.99
36.76

133.52
28.43

473.01
47.40

370.73
42.15

654.00
84.16

504.25
70.58

144.23

105.09

425.61

328.58

569.84

433.67

5.18 เงินรายได้แผ่นดินค้างนำ�ส่งคลัง ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

ยกมาต้นงวด
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังเพิ่มเติม
ตั้งสำ�รองเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 45 จากกำ�ไรสุทธิ
เงินนำ�ส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมจากประมาณการปี 2558
นำ�ส่งรายได้แผ่นดินในระหว่างปี
รวม

31 ธ.ค. 2557

5,296.00
3.00
10,644.00
3,000.00
(12,271.00)

8,561.78
21.22
10,247.00
(13,534.00)

6,672.00

5,296.00
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เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังเพิม่ เติมในปี 2558 จำ�นวน 3.00 ล้านบาท เป็นรายการทีก่ ระทรวงการคลังพิจารณาให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคนำ�ส่งเพิ่มเติมจากประมาณการปี 2557
สำ�หรับเงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังเพิ่มเติมในปี 2557 จำ�นวน 21.22 ล้านบาท เป็นรายการที่เกิดจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ตั้งประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังน้อยกว่าจำ�นวนที่กระทรวงการคลังกำ�หนด จึงปรับปรุงเพิ่มเติม
5.19 เจ้าหนี้เงินรับฝาก ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

เงินรอนำ�ส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ารอจ่ายคืน
เจ้าหนี้เงินรับฝากอื่น ๆ
รวม

31 ธ.ค. 2557

341.68
223.05
136.47

337.06
202.44
111.68

701.20

651.18

5.20 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันและเงินมัดจำ�
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
บัญชีรอโอน
ประมาณการหนี้สิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

174.76
444.14
0.02
152.34
4.13

142.07
116.60
50.13
0.67

174.70
444.14
152.34
4.13

142.01
116.60
50.13
0.67

775.39

309.47

775.31

309.41

5.21 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีประมาณการหนี้สิน จำ�นวน 192.21
ล้านบาท และ 2.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำ�เลย และได้ประเมินสถานะของคดีแล้ว
คาดว่าจะต้องรับภาระหนี้สินจำ�นวน 29 คดี และ 19 คดี ตามลำ�ดับ
5.22 ภาระผูกพันในการก่อสร้าง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีภาระผูกพันจำ�นวน 9,445.29
ล้านบาท และ 9,095.11 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำ�สัญญาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำ�หน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้
ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน โดยทรัพย์สินเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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5.23 รายได้รอการรับรู้

ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง
รายได้รอการรับรู้
รายได้ค่าเช่ารอการรับรู้
รวม
5.24 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า

31 ธ.ค. 2557

41,609.63
1,576.46
409.75

38,179.60
1,537.29
237.52

43,595.84

39,954.41

เป็นเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นประกันในการใช้ไฟฟ้าซึ่งนำ�ไปฝาก

ธนาคารและใช้เป็นเงินหมุนเวียน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า (หมายเหตุ 5.5)
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สะสมเพิ่ม
รวม

31 ธ.ค. 2557

23,475.65
178.89
23,654.54

21,864.63
161.01
22,025.64

5.25 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

ยอดยกมาต้นงวด
บวก รับสมทบระหว่างปี
เงินกองทุนส่วนขาด
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
หัก จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์
ส่งคืนเงินกองทุนสูงกว่าภาระผูกพัน
เงินกองทุนปลายงวดเท่ากับภาระผูกพันที่ต้องจ่าย
กรณีพนักงานออกจากงาน

31 ธ.ค. 2557

13.27
0.44
0.46
0.13
14.30
7.09
0.13

16.90
0.64
1.92
0.34
19.80
6.19
0.34

7.08

13.27

PEA

รายงานประจำ�ปี
2558

5.26 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและบริษทั ย่อยมีรายการผลประโยชน์ของพนักงานซึง่ ประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ทัง้ ทีเ่ ป็นประเภทโครงการสมทบเงิน (กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ) โครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ซึง่ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดตามพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์
เงินชดเชยเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเมื่อครบอายุเกษียณ
วันลาพักผ่อนเมื่อครบอายุเกษียณ
รวมผลประโยชน์หลังออกจากงานโครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
รวมผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

9,738.10
198.71
973.79
10,910.60

9,408.14
137.34
940.85
10,486.33

9,737.43
198.71
973.79
10,909.93

9,407.76
137.34
940.85
10,485.95

120.30
120.30

81.16
81.16

120.30
120.30

81.16
81.16

11,030.90

10,567.49

11,030.23

10,567.11

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่นที่แสดงอยู่ใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

471.39
422.71
(572.63)

437.91
399.83
(390.21)

471.12
422.69
(572.63)

437.79
399.82
(390.21)

141.94

124.10

141.94

124.10

รวม

463.41

571.63

463.12

571.50
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

10,567.49
471.39
422.71
(572.63)
141.94

9,995.86
437.91
399.83
(390.21)
124.10

10,567.11
471.12
422.69
(572.63)
141.94

9,995.61
437.79
399.82
(390.21)
124.10

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

11,030.90

10,567.49

11,030.23

10,567.11

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีส่ �ำ คัญทีใ่ ช้ในการคำ�นวณประมาณการหนีส้ นิ ภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
4.00
7.50
0.30

4.00
7.50
0.29

สำ�หรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานโครงการสมทบเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพขึ้นโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียน
เป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้จา่ ยสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จำ�นวน 1,462.24
ล้านบาท และ 1,392.76 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.27 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม

13.84
63.62
77.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

23.18
105.38
128.56

12.43
63.62
76.05

31 ธ.ค. 2557

21.71
105.38
127.09

5.28 ผลการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 วิเคราะห์ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสำ�หรับปี

31 ธ.ค. 2557

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

463,724.38
441,164.87
22,559.51
2,103.92
282.12
3,313.46
66.58

463,069.26
441,171.20
21,898.06
1,954.55
54.02
3,408.91
30.09

655.12
(6.33)
661.45
149.37
228.10
(95.45)
36.49

0.14
3.02
7.64
422.25
(2.80)
121.27

21,134.43

20,419.77

714.66

3.50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย มีกำ�ไรสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 จำ�นวน 21,134.43 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำ�นวน 714.66 ล้านบาท โดยมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 661.45 ล้านบาท รายได้
อื่นเพิ่มขึ้น 149.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 228.10 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง 95.45 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 36.49 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2558

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสำ�หรับปี

31 ธ.ค. 2557

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

463,707.69
441,139.07
22,568.62
2,099.11
282.12
3,313.29

463,060.96
441,152.16
21,908.80
1,950.94
54.02
3,408.72

646.73
(13.09)
659.82
148.17
228.10
(95.43)

0.14
3.01
7.59
422.25
(2.80)

21,072.32

20,397.00

675.32

3.31

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกำ�ไรสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 จำ�นวน 21,072.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำ�นวน 675.32 ล้านบาท โดยมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 659.82 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้น
148.17 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 228.10 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง 95.43 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ใยแก้วนำ�แสง) จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2550 ซึ่งในงวดบัญชีปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมจำ�นวน 188.45 ล้านบาท โดยบันทึกบัญชีเป็นรายได้อน่ื จากการดำ�เนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการให้บริการเช่าเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสาร จากสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2571 ซึ่งในงวดบัญชีปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรายได้ค่าบริการเช่าเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารของผู้ประกอบการกลุ่มเคเบิลทีวี จำ�นวน 21.84 ล้านบาท
ตามมติของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน ที่ สกพ. 5502/3289.2 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2555 เห็นชอบ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทีน่ �ำ เงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบ
ของดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย สำ�หรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการ
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ทั้งนี้ในกรณีเครื่องวัดไฟฟ้าที่ถูกตัดไฟแล้ว และกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า
ระหว่างปีจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าว ซึง่ ในงวดบัญชีปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีผลประโยชน์ทตี่ อ้ งจ่ายคืนให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าจำ�นวน
23.83 ล้านบาท โดยบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ตามมติของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานที่ สกพ. 5502/ว5088 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2557
และที่ สกพ. 5502/ว8907 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2557 เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ตามหลักการเช่นเดียวกับการจ่ายคืนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง โดยจ่ายคืนทุก 5 ปี ซึ่งรูปแบบการคืนจะคำ�นวณตั้งแต่เดือน ม.ค. 2558 ไปสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2562 และ
จ่ายคืนภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ในงวดบัญชีปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดัง
กล่าว จำ�นวน 71.52 ล้านบาท โดยบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายอื่น

61,890.33

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

-

เงินกู้ยืมระยะยาว

4,463.38

40,256.99

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของทุน

61,890.33

รวมสินทรัพย์

57,426.95

6,207.22

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สิน

49,839.73

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

17,169.96

1,032.11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

4,811.27

ลูกหนี้การค้า

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

สำ�นักงานใหญ่

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

60,076.69

4,192.08

55,884.61

15,954.09

-

39,930.52

60,076.69

6,018.50

48,248.18

1,090.11

4,719.90

62,918.09

(4,026.43)

66,944.52

20,301.03

-

46,643.49

62,918.09

5,835.04

50,677.12

1,448.12

4,957.81

103,132.51

10,999.10

73,418.15

1,030.56

17,684.70

100,615.56

11,619.36

70,165.32

1,085.00

17,745.88

31,264.86

-

61,237.72

(3,437.73)
103,132.51

212,445.25

64,675.45 (109,312.74)

18,806.55

-

100,615.56

184,488.68

(83,873.12)

29,005.68

-

45,868.90 (140,577.60) (112,878.80)

61,237.72

5,863.08

49,290.56

1,419.26

4,664.82

70,944.66

31,861.44

39,083.22

18,216.84

-

20,866.38

70,944.66

8,337.47

55,884.85

824.23

5,898.11

173,418.51

2,258.03

76,370.94

94,789.54

68,157.85

3,316.75

2,847.75

61,707.72

285.63

68,903.27

68,157.85

29,767.79 (105,260.66)

39,135.48

16,980.51

-

22,154.97

68,903.27

6,924.97

55,167.97

903.19

5,907.14

57,585.49

(82,873.34)

140,458.83

2,676.21

74,313.97

63,468.65

57,585.49

4,428.72

2,788.69

50,042.18

325.90

367,043.44

139,482.98

227,560.46

89,210.72

76,370.94

61,978.80

367,043.44

34,695.58

232,667.60

66,042.74

33,637.52

348,418.73

132,137.48

216,281.25

83,423.04

74,313.97

58,544.24

348,418.73

34,854.63

225,660.72

54,539.74

33,363.64

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ภาคเหนือ

5.29.1 ฐานะการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

5.29 ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

รายงานประจำ�ปี
2558

PEA
175

58,541.19

4,409.02

ค่าซื้อไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

290.55

(18.94)

271.61

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี

-

68,861.43

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

รวมค่าใช้จ่าย

6.77

ต้นทุนทางการเงิน

1,200.92

ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำ�เนินงาน

16.91

3,737.69

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น

754.79

4.35

ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
และก่อสร้าง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

189.79

69,151.98

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

154.81

2,658.49

รายได้อื่นจากการดำ�เนินงาน

รายได้อื่น

66,338.68

รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า

ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

สำ�นักงานใหญ่

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

(52.64)

(26.13)

(26.51)

-

68,163.39

2.88

3.04

1,341.75

3,521.94

736.77

7.17

178.44

4,152.79

58,218.61

68,136.88

50.40

2,724.36

65,362.12

(587.51)

(20.21)

(567.30)

-

74,198.42

7.45

(18.99)

1,726.56

3,990.98

767.71

4.78

204.90

4,768.77

62,746.26

73,631.12

80.91

2,882.38

70,667.83

(626.49)

(26.23)

(600.26)

-

73,003.84

3.20

(23.53)

1,646.59

3,793.55

799.81

7.04

189.59

4,330.44

62,257.15

72,403.58

40.92

2,913.46

69,449.20

27,957.05

(39.02)

27,996.07

-

213,752.01

9.30

83.67

1,632.29

5,495.67

1,123.95

3.94

200.09

4,755.02

200,448.08

241,748.08

155.29

3,749.90

237,842.89

27,174.53

(26.52)

27,201.05

-

215,083.78

4.14

36.80

1,627.73

4,836.45

1,149.25

6.88

187.25

4,375.84

202,859.44

242,284.83

176.31

3,811.42

238,297.10

2,093.86

(16.98)

2,110.84

-

77,399.50

8.29

103.01

1,686.54

4,237.86

992.72

4.49

159.54

3,799.01

66,408.04

79,510.34

207.09

2,676.50

76,626.75

2,365.92

(23.35)

2,389.27

-

78,067.59

4.64

15.98

1,589.33

4,028.58

949.08

6.46

149.02

3,549.31

67,775.19

80,456.86

92.14

2,839.31

77,525.41

(8,742.52)

(46.79)

(8,695.73)

66.58

10,549.09

3,281.65

97.52

1,302.06

1,295.16

626.83

59.90

137.72

3,748.25

-

1,786.78

1,505.82

280.96

-

(8,565.65)

(21.87)

(8,543.78)

30.09

10,315.52

3,394.05

21.73

1,213.41

1,239.53

545.52

101.01

132.10

3,668.26

(0.09)

1,741.65

1,594.78

146.87

-

20,992.49

(141.94)

21,134.43

66.58

444,760.45

3,313.46

282.12

7,548.37

18,757.36

4,266.00

77.46

892.04

21,480.07

388,143.57

465,828.30

2,103.92

12,248.23

451,476.15

20,295.67

(124.10)

20,419.77

30.09

444,634.12

3,408.91

54.02

7,418.81

17,420.05

4,180.43

128.56

836.40

20,076.64

391,110.30

465,023.80

1,954.55

12,435.42

450,633.83

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557

ภาคเหนือ

5.29.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามส่วนงาน มีรายละเอียด ดังนี้
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6. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่สำ�คัญระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้
6.1

สินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 1)
โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 2)
โซล่า เพาเวอร์
(ขอนแก่น 10)
โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
เจ้าหนี้การค้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เจ้าหนี้อื่น
พีอีเอ เอ็นคอมฯ

ความสัมพันธ์

บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

63.02

48.67

-

-

58.57

48.94

-

-

59.45

48.65

-

-

60.67

48.83

-

-

บริษัทย่อย

-

-

473.28

447.38

บริษัทย่อย

-

-

84.00

-

31,115.25

30,569.51

31,115.25

30,569.51

-

-

0.01

0.07

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
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PEA

รายงานประจำ�ปี
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6.2

รายได้และค่าใช้จ่าย

ที่เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557

มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

รายได้อน่ื จากการดำ�เนินงาน
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
บริษัทย่อย
ค่าซื้อไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 1)
บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย
โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 2)
บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย
โซล่า เพาเวอร์
บริษัทร่วม
(ขอนแก่น 10)
ของบริษัทย่อย
โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2)
บริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
บริษัทย่อย
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
พีอีเอ เอ็นคอมฯ
บริษัทย่อย

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

-

-

0.93

1.37

366,067.43
136.80

372,100.03
68.95

366,067.43
-

372,100.03
-

137.53

67.96

-

-

125.97

77.40

-

-

122.21

84.07

-

-

-

-

0.33

0.56

-

-

0.16

1.64

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
7.1

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีล่ กู หนีไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในสัญญา  ซึง่ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และอาจมีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ เนือ่ งจากลูกหนี้ ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
โดยส่วนใหญ่คือ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  อย่างไรก็ตามความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้ดังกล่าวที่ผ่านมา
ไม่มีสาระสำ�คัญ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบ
แสดงฐานะการเงิน ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
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7.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เนือ่ งจากเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ไม่มรี ายการ
เงินกู้ยืมที่มีสาระสำ�คัญนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.16
7.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในงวดปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยคาดว่าผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสาระสำ�คัญต่อสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยทำ�ในสกุลเงินบาท
7.4

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีก้ ารค้า มีมลู ค่าตามบัญชีจ�ำ นวนใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกำ�หนดชำ�ระในระยะเวลาอันสั้น

8. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำ�เลยจำ�นวน 83 คดี และ 81 คดี ทุนทรัพย์
ตามฟ้อง จำ�นวน 2,193.70 ล้านบาท และ 18,787.43 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
คดีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกฟ้องเป็นจำ�เลย ส่วนหนึ่งเป็นคดีที่ถูกฟ้องตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป
สำ�หรับธุรกิจหลัก โดยบริษทั พอร์ทลั เน็ท จำ�กัด ผูร้ บั มอบอำ�นาจจากกิจการค้าร่วม SPIES ได้ยนื่ ฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ต่อศาลปกครอง
กลางเมือ่ วันที่ 22 พ.ย. 2553 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคชำ�ระค่าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูปสำ�หรับธุรกิจหลักในช่วงก่อนทีร่ ะยะเวลา
การคำ�นวณค่าเช่าตามสัญญาเริ่มต้น เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 1,868.71 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไป โดยศาลปกครองกลางมีคำ�พิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสำ�นักกฎหมายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชนะคดี

9. การอนุมัติงบการเงิน

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559

179

84,283

366,977

เงินกู้
(ล้านบาท)

สินทรัพย์สุทธิ
(ล้านบาท)

หน่วยจำ�หน่ายโดยเฉลี่ย
(หน่วย/ราย)

หน่วยจําหน่าย
(ล้านหน่วย)

348,426

82,254

(27,154)

20,397

3,463

441,152

14,378

450,634

2557

328,084

79,385

(26,240)

21,078

3,542

409,450

15,182

418,888

2556

309,269

74,515

(25,395)

14,975

3,234

369,954

12,975

375,188

2555

303,817

95,217

(21,607)

12,461

3,764

308,525

11,048

313,702

2554

283,997

85,747

(24,091)

14,763

2,936

306,012

10,077

313,634

2553

262,037

74,123

(21,520)

14,000

2,807

273,492

9,417

280,882

2552

247,323

71,416

(22,081)

10,169

4,160

252,248

9,334

257,243

2551

243,094

70,385

(20,369)

11,330

2,646

247,898

8,910

252,964

2550

225,111

67,539

(18,489)

12,889

2,426

239,912

9,590

245,637

2549

6,781

123,210

6,711

118,632
6,680

114,609
6,730

111,726

6,425

102,947

6,475

100,750

5,986

90,145

6,137

89,602

6,161

87,548

6,010

83,203

18,171,025 17,678,603 17,157,493 16,600,769 16,021,918 15,560,761 15,060,631 14,600,420 14,210,946 13,843,668

(37,230)

เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร
(ล้านบาท)

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)

21,072

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

441,140

รายจ่ายดำ�เนินงาน
(ล้านบาท)

3,595

14,331

รายได้อื่นๆ
(ล้านบาท)

รายจ่ายอื่นๆ
(ล้านบาท)

451,476

2558

รายได้ค่าไฟฟ้าสุทธิ
(ล้านบาท)

รายการ

สรุปข้อมูลในรอบ 10 ปี

771

40,007

4,327,375

141,866

16,744

(18,741)

8,183

1,169

201,228

4,741

205,839

จำ�นวน

12.83

48.08

31.26

63.02

24.79

101.36

63.49

48.19

83.88

49.44

83.80

ร้อยละ

การเพิ่ม (ลด)
ในรอบ 10 ปี

1.21

4.00

2.76

5.01

2.24

7.25

5.04

4.01

6.28

4.10

6.28

อัตรา
การเพิ่ม
ทบต้น
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460,721

ระบบจําหน่ายแรงต่ำ�
(วงจร-ก.ม.)

29,093

299,865

ระบบจําหน่ายแรงสูง
(วงจร-ก.ม.)

จํานวนพนักงาน
(ราย)

11,547

ระบบสายส่ง
(วงจร-ก.ม.)

933

104

91

- ผลิตเอง
(ล้านหน่วย)

จํานวนสำ�นักงาน
การไฟฟ้า (แห่ง)

125,380

130,294

- รับซือ้
(ล้านหน่วย)

28,109

934

442,348

296,809

11,414

125,484

130,385

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย)

18,030

3.89

2557

18,937

3.75

2558

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
(บาท/หน่วย)

รายการ

27,792

915

444,741

299,069

10,992

100

120,696

120,796

17,574

3.73

2556

28,060

915

457,118

298,984

10,341

95

118,644

118,739

17,001

3.46

2555

27,784

894

456,667

296,215

9,697

112

108,243

108,355

16,208

3.14

2554

27,818

900

445,813

291,594

9,214

103

107,655

107,758

16,154

3.11

2553

27,847

901

444,957

288,346

9,031

84

96,452

96,536

14,642

3.11

2552

27,521

901

450,424

289,328

8,701

66

95,541

95,607

14,127

2.87

2551

25,728

901

419,971

279,785

8,154

61

93,322

93,383

13,698

2.89

2550

26,304

902

416,802

276,018

8,157

55

88,744

88,799

13,073

2.95

2549

2,789

31

43,919

23,847

3,390

36

41,550

41,586

5,864

0.8

จำ�นวน

10.60

3.44

10.54

8.64

41.56

65.45

46.82

46.83

44.86

27.12

ร้อยละ

การเพิ่ม (ลด)
ในรอบ 10 ปี

1.01

0.34

1.01

0.83

3.54

5.16

3.92

3.92

3.78

2.43

อัตรา
การเพิ่ม
ทบต้น
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