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ภาพรวมทางการเงิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 ปี 2549 ปี 2548  

 

 ผลประกอบการ (ล้านบาท)     

  รายได้จากการขายและบริการ	 	 350,060.82	 279,094.04	 	

	 	 กำไรจากการขายและบริการ	 	 42,712.23	 4,779.58	 	

	 	 กำไร	(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 3,873.17	 1,754.14	 	

	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 6,868.87	 7,222.11	 	

	 	 กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 	 40,633.66	 (173.13)	 	

	

 ฐานะการเงิน (ล้านบาท)	 	 	 	 	

	 	 สินทรัพย์รวม	 	 411,828.40	 396,721.44	 	

	 	 ที่ดิน	อาคาร	โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 255,857.37	 268,359.37	 	

	 	 หนี้สินรวม	 	 192,098.60	 203,015.72	 	

	 	 หนี้สินระยะยาว	 	 103,529.44	 113,981.34	 	

	 	 ส่วนของทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 219,729.80	 193,705.72	 	

	

 อัตราส่วนทางการเงิน	 	 	 	 	

	 	 อัตรากำไรขั้นต้น	 (ร้อยละ)	 15.35	 7.71	

	 	 อัตรากำไรสุทธิ	 (ร้อยละ)	 11.61	 (0.06)	

	 	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	 (ร้อยละ)	 10.05	 (0.04)	 	

	 	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน	 (เท่า)	 0.87	 1.05	 	

	 	 อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	 (เท่า)	 7.07	 1.24	

	

	

ปี	2549	และ	2548	
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สารจากประธานกรรมการ
	

โลกยังคงแสวงหาพลังงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการเพิ่มขึ้นของประชากร	 แม้จะต้องเผชิญต่อความ

ท้าทายต่างๆ	โดยเฉพาะจากวิกฤติราคาน้ำมันและปัญหา

สภาวะแวดล้อม	ขณะที่ภูมิภาคเอเชียยังคงใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

สูงกว่าส่วนอื่นๆ	 ของโลก	 อันเนื่องจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ	 การเติบโตของชุมชนเมือง	 และวิถีชีวิตของ

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย	

เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค	พยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟ้าของประเทศไทยล่าสุด	คาดว่าในระยะ	15	ปี	ข้างหน้า	

ความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	5	-	6	ต่อปี	ซึ่งสูง

กว่าหรือใกล้เคียงกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	เมื่อ

ถึงเวลานั้น	ความต้องการไฟฟ้าของประเทศจะมีมากถึง	2	

เท่าของความต้องการไฟฟ้าในปัจจุบัน	

เนื่องจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

สังคม	และศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	ประเทศไทยจึง

มีการวางแผนระยะยาวและกำหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะสม	

พร้อมๆ	กับการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและการ

จัดการ	โดยไม่สร้างปัญหาหรือเป็นภาระต่อสภาพแวดล้อมทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต	

แม้ว่าที่ผ่านมา	ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงและ

เสถียรภาพในระดับที่น่าพึงพอใจ	แต่จากโครงสร้างและข้อ

จำกัดของแหล่งพลังงาน	เราจึงต้องมองหาพลังงานทางเลือก

ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	อาทิ	ถ่านหินนำเข้า	ก๊าซ

ธรรมชาติเหลว	รวมทั้งพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆ	เช่น	

พลังงานแสงอาทิตย์	ลม	ชีวมวล	พลังน้ำ	ฯลฯ	ตลอดจน

พิจารณาแหล่งพลังงานที่ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและมี

เสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว	เช่นนิวเคลียร์	เป็นต้น	

อย่างไรก็ตาม	 การบริโภคพลังงานที่สิ้นเปลืองและปัญหา

ภาวะโลกร้อน	ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ	ที่สังคมโลกวิตกกังวล	

โดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล	 ทั้งก๊าซธรรมชาติ	

น้ำมัน	 และถ่านหิน	 จำนวนมากมายมหาศาล	 ซึ่งแม้ว่า	

ประเทศต่างๆ	จะให้การยอมรับต่อพันธะสัญญาลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่า	การใช้

เชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังมีแนวโน้มที่สูงต่อไปอีกหลายสิบปี	

ประเทศไทยคงต้องมองถึงดุลภาพด้านพลังงาน	ทั้งการผลิต

และการบริโภคของประชาชนมากยิ่งขึ้น	โดยยึดหลักความพอ

เพียงที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ความยั่งยืนและ

พอดี	 ตลอดจนคำนึงถึงข้อจำกัดของทรัพยากรมาเป็นวิถี

ทางในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว		

ในปีที่ผ่านมา	 กฟผ.	 ได้ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ	 ปี	 2550	 -	

2554	 เพื่อเป็นกรอบหลักในการดำเนินงาน	เน้นย้ำถึงการ

บริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ	ซึ่งนอกจากจะมุ่งสู่การ

เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำ	คุณภาพสูง	ยังมุ่งสู่การเป็นองค์การที่

รับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	สนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	 มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์การที่อนุรักษ์พลังงาน			

อย่างยั่งยืน	พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ของประเทศและสากล	

กฟผ.	ได้รับรางวัลจากการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

ประจำปี	 2549	 ของกระทรวงการคลัง	 2	 รางวัล	 ได้แก่	

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	 ซึ่งได้รับเป็นปีที่	 2	

ติดต่อกัน	และรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการเพื่อสังคมดีเด่น	

นอกจากนี้	ยังประสบความสำเร็จในการเป็นองค์การอนุรักษ์

พลังงาน	โดยได้รับรางวัล	THAILAND	ENERGY	AWARDS	ปี	

2549	ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นผู้บริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน	

และ	 รางวัล	 THE	 5th	 THAILAND	 CORPORATE	

EXCELLENCE	สาขาองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัด

พลังงาน	ปี	2549	

ในปี	พ.ศ.	2550	กฟผ.	จะดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน

แบบทุกคนมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์การต่อไป	

โดยจัดทำโครงการ	“รักพ่อ	ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”	เพื่อ



ช่วยบรรเทาวิกฤติการณ์ด้านพลังงานของประเทศด้วย	ตลอด

จนเป็นการแสดงความจงรักภักดี	และเฉลิมฉลองเนื่องใน

โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม	

พรรษา	80	พรรษา	

ด้านผลการดำเนินงานในปี	2549	ระบบผลิตไฟฟ้ามีกำลัง

ผลิตรวมทั้งสิ้น	27,107.21	เมกะวัตต์	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	ร้อย

ละ	 2.48	 โดยเป็นกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	

15,794.57	 เมกะวัตต์	 หรือร้อยละ	 58.27	 และจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศและผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อน

บ้านรวมอีก	11,312.64	เมกะวัตต์	หรือร้อยละ	41.73	

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	มี

จำนวนรวม	67,828.32	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	

47.78	ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	เพิ่มขึ้นจากปี

ที่ผ่านมาร้อยละ	4.53	โดยมีสัดส่วนการผลิตจากเชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติร้อยละ	23.93	ลิกไนต์ร้อยละ	12.70	พลังน้ำ

ร้อยละ	5.60	น้ำมันเตาร้อยละ	5.50	น้ำมันดีเซลร้อยละ	0.05	

และพลังงานทดแทนอีกเล็กน้อยจำนวนรวม	 2.56	 ล้าน			

กิโลวัตต์ชั่วโมง		กฟผ.	ยังได้รับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านรวม	

74,119.26	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	52.22	ของการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 ได้จำหน่าย

พลงังานไฟฟา้ในป	ี2549	รวมทัง้สิน้	134,084.35	ลา้นกโิลวตัต	์

ชั่วโมง		เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	7,057.27	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	

หรือร้อยละ	5.56		

ในปี	2549	กฟผ.	ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง	ขยายและ

ปรับปรุงระบบส่ง	ให้สามารถจัดส่งพลังงานไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้

ไฟฟ้าอย่างมั่นคงเชื่อถือได้	รวมทั้งบริหารจัดการและควบคุม

การจ่ายไฟฟ้าไม่ให้เกิดไฟตกไฟดับหรือไฟกระพริบ	ให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้	 แม้ในภาวะวิกฤติอันเกิดจากอุทกภัย

รุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอน

บน	ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ	กฟผ.	

และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียง

พอและมั่นคงเชื่อถือได้สูง	

กฟผ.	 ขอขอบคุณประชาชน	 หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ

เอกชน	 และพนักงาน	 ที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการ

ดำเนินงานด้วยดีตลอดมา	กฟผ.	จะยังคงยึดมั่นในพันธกิจที่

มีต่อสังคมและประเทศไทย	ในการสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตด้วยการให้บริการด้านพลังงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ใน

ราคาที่เหมาะสม	และเป็นธรรมตลอดไป	

	

	

	

	 (นายพรชัย	รุจิประภา)	

	 ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	

		 คณะกรรมการตรวจสอบ	กฟผ.	ประกอบด้วยกรรมการ	กฟผ.	จำนวน	3	คน	ในรอบปี	2549	มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	3	คณะ	กำกับดูแลการดำเนินงานของ	กฟผ.	ดังนี้		

		 1.	 เดือน	มกราคม	-	เมษายน	2549	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	นายแล	ดิลกวิทยรัตน์	เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ	นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	และพลตำรวจโทดำรงศักดิ์	นิลคูหา	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	 เดือน	พฤษภาคม	-	ตุลาคม	2549	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	นายแล	ดิลกวิทยรัตน์	เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ	พลตำรวจโทดำรงศักดิ์	นิลคูหา	และนางเกศินี	วิฑูรชาติ	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 3.	 เดือน	พฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2549	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	นายแล	ดิลกวิทยรัตน์	เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	และนายวิทยา	คชรักษ์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้กำกับดูแลการดำเนินงานของ	กฟผ.	ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด

ในข้อบังคับว่าด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	ระหว่างปี	2549	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และผู้สอบบัญชี	รวม	12	ครั้ง	สรุปสาระสำคัญ	ดังนี้	

1.	 สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชีและการเงิน	และผู้สอบบัญชี		

2.	 สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ	กฟผ	.		

3.	 ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารสายงาน	เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการ

กำกับดูแลกิจกรรมสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน	

4.	 หารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี	และ	Management	Letter	

5.	 ให้ความเห็นชอบโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน	 กรอบอัตรากำลัง	 แผนการตรวจสอบ					

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน	กฟผ.	และบริษัทในเครือ		
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6.	 ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับว่าด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	และข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายใน		

7.	 สอบทานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ	ประจำปี	2548	-	2549	

8.	 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เสนอคณะกรรมการ	กฟผ.	กระทรวง

พลังงาน	และกระทรวงการคลัง		

9.	 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และวาระการประชุมประจำปี	2550	เป็นการล่วงหน้าตลอดปี	

โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้การประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	เห็นว่าการบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และการกำกับดูแลกิจการของ	

กฟผ.	มีประสิทธิผล	ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ	ไม่มีประเด็นในเรื่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	

ระเบียบ	และนโยบายที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ	

	 ในการปฏิบัติหน้าที่	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและ

ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	และในระหว่างปี	ประธานกรรมการตรวจ

สอบและกรรมการตรวจสอบ	ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน	IOD	เพื่อเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติ

หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ		

	 	

	

	 	 (นายแล	ดิลกวิทยรัตน์)	

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 วันที่	16	มกราคม	2550	
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ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม
    และสถานการณ์ไฟฟ้า

ภาวะเศรษฐกิจ	

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี	2549	ปรับตัวดี

ขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา	มีอัตราการขยายตัวร้อยละ	5.0	

สูงกว่าปี	2548	ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ	4.5	การส่งออก

ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย	โดยปริมาณ

การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดี	ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าลด

ลง	และภาคบริการ	การท่องเที่ยวฟื้นตัว	ทำให้ดุลการค้า

กลับมาเกินดุล	อย่างไรก็ตามอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง

อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่มีการขยาย

ตัวในอัตราชะลอตัวลงตลอดทั้งปี	เช่นเดียวกับการใช้จ่ายใน

ภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวลดลงมาก	 เนื่องจากได้รับผล

กระทบจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูง	อัตราดอกเบี้ย

ที่ปรับเพิ่มขึ้น	สถานการณ์การเมือง	และความไม่สงบในพื้นที่	

3	จังหวัดภาคใต้	ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและ

นักลงทุน	ในด้านอุปทาน	การผลิตภาคเกษตรกรรมโดยรวม

ขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา	แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปีและปัญหาอุทกภัยในช่วงครึ่งหลัง

ของปีก็ตาม	ภาคการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัว

ได้ดี	เช่นเดียวกับภาคบริการและการท่องเที่ยวซึ่งปรับตัวดีขึ้น

มากนับตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ		แต่การ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ	 เช่น	 สาขาการก่อสร้าง	

อสังหาริมทรัพย์	และการค้าส่งและค้าปลีก	ฯลฯ	ชะลอตัวลง	

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ยังคงทรงตัวใน

ระดับสูง	กอปรกับการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ	

สถานการณ์ไฟฟ้า	

การใช้ไฟฟ้าในปี	2549	ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง	เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของปี	2548	ซึ่งสอดคล้อง

กับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	โดยความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ	 มีค่าเท่ากับ	 21,064.00	

เมกะวัตต์	เกดิขึน้เมือ่วนัที	่4	พฤษภาคม	2549	เวลา	13.30	น.	

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	526.50	เมกะวัตต์	หรือร้อยละ	2.56	

ซึ่งขยายตัวต่ำกว่าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือน

เมษายน	2549	ร้อยละ	4.09	ส่วนความต้องการพลังงาน

ไฟฟ้าตลอดทั้งปีขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	โดยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น	141,947.58	ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.28	ซึ่งต่ำกว่าค่าพยากรณ์ฯ	ร้อยละ	

1.24	 อันเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมัน	 และสถานการณ์

เศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตต่ำกว่าแผน	
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	กำลังผลิตติดตั้งในระบบ	รวมทั้ง

สิ้น	 27,107.21	 เมกะวัตต์	 โดยเป็นกำลังผลิตของ	 กฟผ.			

ร้อยละ	58.27	ของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ร้อยละ	31.76	

ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กร้อยละ	7.61	และรับซื้อจากประเทศ

เพื่อนบ้านร้อยละ	2.36		

การผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้าตลอดปี	2549	มีปริมาณ

รวมทั้งสิ้น	141,947.58	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	โดยเป็นสัดส่วน

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ร้อยละ	47.78	

และรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรวมร้อยละ	52.22	ประกอบ

ด้วย	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ภายในประเทศร้อยละ	

39.00	 ผู้ผลิตไฟฟ้าไฟฟ้ารายเล็กร้อยละ	 9.58	 และจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน	ได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวและประเทศมาเลเซีย	ร้อยละ	3.64	

การใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศในปี	 2549	 มีปริมาณทั้งสิ้น	

127,930.30	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	

5.52	ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด	

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา	

	 	 	 	 	 หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง  

  สาขา  ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

	

	 ภาคอุตสาหกรรม  55,861.04 59,642.46 62,485.53 

	 	 สัดส่วน		 (ร้อยละ)	 48.53		 49.19		 48.84	

	 	 อัตราการเปลี่ยนแปลง		(ร้อยละ)	 8.49	 6.77	 4.77	

	 ภาคธุรกิจ  27,583.20 29,680.50 31,686.62 

	 	 สัดส่วน		 (ร้อยละ)	 23.97	 24.48	 24.77		

	 	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (ร้อยละ)	 7.62	 7.60		 6.76		

	 บ้านและที่อยู่อาศัย  24,538.32 25,481.90 26,910.57 

	 	 สัดส่วน		 (ร้อยละ)	 21.32	 21.02		 21.04		

	 	 อัตราการเปลี่ยนแปลง		(ร้อยละ)	 5.18	 3.85		 5.61		

		 อื่นๆ  7,118.35 6,435.17 6,847.57 

	 	 สัดส่วน		 (ร้อยละ)	 6.18		 5.31		 5.35		

	 	 อัตราการเปลี่ยนแปลง		(ร้อยละ)	 8.88	 (9.60)	 6.41		

	 รวม  115,100.91 121,240.03 127,930.30 

	 	 อัตราการเปลี่ยนแปลง		(ร้อยละ)	 7.58	 5.33	 5.52	

ที่มา:	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		กระทรวงพลังงาน		

	

	

	

คิดเป็นร้อยละ	48.84	ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ	ส่วนที่

เหลือเป็นการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ	ร้อยละ	24.77	ภาคที่อยู่

อาศัย	ร้อยละ	21.04	และในภาคอื่นๆ	ร้อยละ	5.35	เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี	2548	การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.77	และ	6.76	ตามลำดับ	โดย

ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ	ส่วนภาค

ที่อยู่อาศัยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5.61	

และการใช้ไฟฟ้าในภาคอื่นๆ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.41	
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ค่าไฟฟ้าขายปลีกในรอบปี	2549	

ในปี	 2549	 ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่าง			

ต่อเนื่องจาก	184.19	บาท/ล้านบีทียู	เป็น	194.14	และ	203.91	

บาท/ล้านบีทียู	ตามลำดับ	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน

การผลิตไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศเกือบ		

ร้อยละ	70	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง		

กฟผ.	ได้เร่งดำเนินมาตรการต่างๆ	ในการบริหารการผลิต

ไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิง	เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและช่วย

รักษาระดับราคาค่าไฟฟ้าไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผู้ใช้

ไฟฟ้า	 โดยได้เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่มี

ต้นทุนต่ำ	เช่นถ่านหินและพลังน้ำ	เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงที่มี

ราคาสูง	 ในปี	2549	กฟผ.	ได้เร่งการรับซื้อไฟฟ้าจากโรง

ไฟฟ้าบีแอลซีพี	เครื่องที่	1	และ	2	ก่อนกำหนดวันเริ่มต้นจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญาในเดือนตุลาคม	 2549	 และ	

กุมภาพันธ์	2550	โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อ

เพลิงได้เริ่มเดินเครื่องขายไฟฟ้าให้กฟผ.	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	

และเดือนพฤศจิกายน	2549	ตามลำดับ		นอกจากนี้	กฟผ.	

ยังได้วางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างเต็มที่	

ยกเว้นในช่วงฤดูฝนและภาวะวิกฤติน้ำท่วมในหลายพื้นที่	

นอกจากนี้	เนื่องจากค่าใช้จ่ายเงินลงทุนของการไฟฟ้าทั้งสาม

แห่งที่เกิดขึ้นจริงในปี	2548	ต่ำกว่าแผน	จึงได้นำค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนมาปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ผ่านค่าเอฟที	เป็นจำนวนเงิน	1,008.5	ล้านบาท	ทำให้ค่า

ไฟฟ้าขายปลีกในปี	2549	มีการปรับขึ้นค่าเอฟทีเพียงเล็ก

น้อย	จาก	75.84	สตางค์/หน่วยในงวดเดือนกุมภาพันธ์	-	

พฤษภาคม	2549	เป็น	85.44	สตางค์/หน่วยในงวดเดือน

มิถุนายน	 -	 กันยายน	 2549	 และปรับลดลงเหลือ	 78.42	

สตางค์/หน่วยในงวดเดือนตุลาคม	2549	-	มกราคม	2550	

ซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยประมาณ	2.25	บาท/หน่วย
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แล้ว	คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าหน่วยละ	3.01	

บาทในงวดเดือนกุมภาพันธ์	-	พฤษภาคม	2549	เพิ่มขึ้นเป็น

หน่วยละ	3.10	บาทในงวดเดือนมิถุนายน	-	กันยายน	2549	

และลดลงเหลือหน่วยละ	 3.04	 บาทในงวดเดือนตุลาคม	

2549	-	มกราคม	2550	

แนวโน้มเศรษฐกิจ	
และความต้องการไฟฟ้าปี	2550	

จากประมาณการภาวะเศรษฐกิจโดยสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	คาดว่า	ในปี	

2550	เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราร้อยละ	4.0	-	5.0	

เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	ราคาน้ำมัน

ที่ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง	 ค่าเงินบาทที่แข็งตัว	

กอปรกับข้อจำกัดด้านการส่งออกและการลงทุนที่ยังไม่ฟื้นตัว

เต็มที่		

สืบเนื่องจากค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงใน				

ปี	2548	-	2549	ต่ำกว่าค่าพยากรณ์เดิมที่จัดทำไว้เมื่อเดือน

มกราคม	2547	และ	เมษายน	2549		ดังนั้นในเดือนมกราคม	

2550	คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า		

จึงได้ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใหม่ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต	โดยค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีฐานฉบับ

ใหม่	คาดว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี	2550	และ	2551	

จะขยายตัวในอัตราร้อยละ	7.14	และ	6.40	ตามลำดับ	และ

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี	2550	และ	2551	จะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	6.37	และ	5.52	ตามลำดับ	



กฟผ. มุ่งมั่น ทุ่มเท เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา 

“องค์การสู่ความเป็นเลิศ” บนรากฐานแห่งธรรมาภิบาล และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมีความผาสุกและ

เศรษฐกิจรุ่งเรือง 



มืออาชีพ  
 (Professional)



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1�

ผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลา	37	ปีที่ผ่านมา	กฟผ.	ได้ดำเนินการผลิต	

จัดหา	และส่งพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

ความต้องการของประเทศ	ด้วยการพัฒนาทั้งระบบผลิตและ

ระบบส่งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้	 กฟผ.สามารถจัดหา

พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ	และควบคุมดูแลระบบส่งไฟฟ้าให้

มีความมั่นคง	มีคุณภาพเชื่อถือได้	โดยคำนึงถึงต้นทุนการ

ผลิตที่เหมาะสม	และสนองนโยบายภาครัฐ	ควบคู่กับการ

รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	

ในปี	2549	แม้จะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน

งานของ	 กฟผ.	 อาทิ	 ปัญหาข้อขัดข้องในการจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติของ	 ปตท.	 ข้อขัดข้องในการขายไฟฟ้าของ

มาเลเซีย	ราคาเชื้อเพลิงที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่

ผ่านมา	 รวมทั้งปัญหาอุทกภัยรุนแรง	 แต่	 กฟผ.	 ก็ยังคง

สามารถบริหารจัดการระบบผลิตและส่งไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ใช้ไฟฟ้า	โดย

ได้เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำเพื่อ

ทดแทนการผลิตจากเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง	รวมทั้งบริหารการ

เก็บกักและปล่อยน้ำในเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยประสานงานกับ

กรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อปล่อยน้ำเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

พลังน้ำในช่วงฤดูร้อนเพิ่มขึ้น	ตลอดจนเก็บกักน้ำในเขื่อนและ

ลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในยามที่ประเทศต้องประสบ

ปัญหาอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด	เพื่อช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนอันเกิดจากวิกฤตการณ์

น้ำท่วมด้วย		

ระบบผลิตไฟฟ้า	

กฟผ.	เป็นผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ	

ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	จำนวนทั้งสิ้น	

36	แห่ง	ซึ่งตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ	รวมทั้งเป็นผู้รับ

ซื้อไฟฟ้ารายเดียวจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศและ

ผู้ผลิตไฟฟา้ในประเทศเพือ่นบา้น	ภายใตโ้ครงสรา้งอตุสาหกรรม	

ไฟฟ้าแบบ	Enhanced	Single	Buyer	(ESB)		

ในปี	 2549	 ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น	

27,107.21	เมกะวัตต์	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	657.04	เมกะวัตต์	

หรือร้อยละ	2.48	โดยแบ่งเป็นกำลังผลิตจาก	

- โรงไฟฟ้าของ กฟผ.	15,794.57	เมกะวัตต์	คิดเป็นร้อยละ	

58.27	ของกำลังผลิตรวมในระบบ		

- โรงไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน	รวม	11,312.64	

เมกะวัตต์	 หรือร้อยละ	 41.73	 ประกอบด้วย	 ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่	(IPP)	8,610.34	เมกะวัตต์	คิดเป็นร้อยละ	

31.76	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	2,062.30	เมกะวัตต์	คิด

เป็นร้อยละ	7.61	และผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน	ได้แก่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซีย	

รวม	640.00	เมกะวัตต์	หรือร้อยละ	2.36	



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย17

กำลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในปี	2549	มาจากโรงไฟฟ้าของ

เอกชน	 ได้แก่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	 หน่วยที่	 1	 กำลังผลิต	

673.25	เมกะวัตต์	ของบริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จำกัด	ซึ่ง

ใช้ถ่านหินนำเข้าประเภทบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง	โดยได้เริ่ม

จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้	กฟผ.	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2549	

นอกจากนี้	กฟผ.	ยังได้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ตามสัญญาประเภท	FIRM	 เพิ่มจากปีที่ผ่านมาอีก	3	 ราย	

รวม	46.70	เมกะวัตต์	

ในรอบปี	2549	ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ	มี

ค่าเท่ากับ	 21,064.00	 เมกะวัตต์	 เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 4	

พฤษภาคม	2549	 เวลา	 13.30	น.	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

526.50	 เมกะวัตต์	 หรือร้อยละ	 2.56	 ในส่วนของการใช้

พลังงานไฟฟ้ายังคงขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	

ส่งผลให้การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าของระบบ	มีปริมาณ

รวมทั้งสิ้น	141,947.58	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา	 7,120.60	 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	 หรือร้อยละ	 5.28	

ประกอบด้วย	

- พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ.	รวม	67,828.32	

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	 คิดเป็นร้อยละ	 47.78	 ของการผลิต

พลังงานไฟฟ้าของประเทศ	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	

4.53	โดยมีสัดส่วนการผลิตจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร้อย

ละ	23.93	ลิกไนต์ร้อยละ	12.70	พลังน้ำร้อยละ	5.60	น้ำมัน

เตาร้อยละ	 5.50	 น้ำมันดีเซลร้อยละ	 0.05	 และพลังงาน

ทดแทนอีกเล็กน้อยจำนวนรวม	2.56	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	

- พลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน	 รวม	

74,119.26	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	52.22	ของการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ	

5.98	โดยแบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากแหล่งผลิตภายใน

ประเทศ	ร้อยละ	48.58	และจากประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	3.64		

การใช้เชื้อเพลิง	

ก๊าซธรรมชาติ 

ในปี	2549	กฟผ.	ได้เริ่มรับซื้อก๊าซจากแหล่งภูฮ่อม	ซึ่งอยู่ใน

เขตจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น	เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ

โรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำพองซึ่งมี

ปริมาณลดลง	 ทำให้โรงไฟฟ้าฯ	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง	นอกจาก

นี้	กฟผ.	ยังได้เชื่อมต่อระบบท่อรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกมายังโรงไฟฟ้าพระนครใต้	เพื่อ

รองรับการขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครใต้	ทำให้

สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งจากฝั่ง

ตะวันตกและฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยได้		

ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่	กฟผ.	ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปี	2549	

รวมทั้งสิ้น	312,158.57	ล้านลูกบาศก์ฟุต	เพิ่มจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ	2.29	โดยรับซื้อจากแหล่งก๊าซฯ	ในอ่าวไทย	แหล่ง

น้ำพอง	 แหล่งสิริกิติ์	 แหล่งภูฮ่อม	 รวมทั้งแหล่งก๊าซใน

สหภาพพม่าด้วย	โรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชื้อเพลิงหลัก	ได้แก่	โรงไฟฟ้าบางปะกง	พระนครใต้	วังน้อย	

น้ำพอง	และ	ลานกระบือ	นอกจากนี้	กฟผ.	ยังได้จัดหาก๊าซ

ธรรมชาติให้บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	และบริษัท	ผลิต

ไฟฟ้าขนอม	จำกัด	รวม	110,019.27	ล้านลูกบาศก์ฟุตด้วย	
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ถ่านหิน 

เหมืองลิกไนต์แม่เมาะของ	กฟผ.	ผลิตและส่งถ่านลิกไนต์ให้

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	รวม	15.82	ล้านตัน	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	

ร้อยละ	4.53		

กฟผ.	ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศดำเนินการศึกษา

เรื่องการทำเหมืองแม่เมาะในระดับลึกกว่า	350	เมตร	เพื่อ

เตรียมการสำหรับการขยายเหมืองในอนาคต	ผลการศึกษา

ในเบื้องต้นพบว่าเหมืองแม่เมาะสามารถผลิตถ่านส่งให้โรง

ไฟฟ้าแม่เมาะได้ตามแผนการยืดอายุโรงไฟฟ้าเป็น	 40	 ปี	

โดยจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในระดับความลึก	500	เมตร

ตอ่ไป	นอกจากนี	้ยงัไดศ้กึษากระบวนการ	Coal	Gasification	

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	เพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินใน

ประเทศไทยให้ เป็นพลังงานสะอาดเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า	

(Integrated	Gasification	Combined	Cycle	-	IGCC)	

โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

นอกจากการพัฒนาแหล่งถ่านหินในประเทศแล้ว	กฟผ.	ยังได้

ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการแหล่ง

ผลิตถ่านหินต่างประเทศ	รวมทั้งการจัดหาถ่านหินนำเข้าเพื่อ

เป็นเชื้อเพลิงรองรับโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตของ	กฟผ.	ด้วย	

น้ำมัน 

ปัจจุบัน	โรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า	ได้แก่โรงไฟฟ้าพระนครใต้	บางปะกง	และ	

กระบี่	โดยในปี	2549	มีปริมาณการใช้น้ำมันเตารวมทั้งสิ้น	

1,883.14	ล้านลิตร	เพิ่มจากปี	2548	ร้อยละ	2.53	ส่วนการใช้

น้ำมันดีเซลในโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	มีปริมาณรวม	21.48	ล้าน

ลิตร	ลดลงร้อยละ	56.88	

ประสิทธิภาพ	
และงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	

กฟผ.	ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟ้า

ของ	กฟผ.	โดยได้จัดตั้งศูนย์สมรรถนะโรงไฟฟ้า	(Perform-

ance	Center)	ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงไฟฟ้าต่างๆ	

กับศูนย์ฯ	ณ	สำนักงานใหญ่	เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ได้ทราบสถานการณ์การผลิต	สมรรถนะและประสิทธิภาพ

ของโรงไฟฟ้าแบบ	Real	Time	สามารถวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาความสูญเสียในระบบการผลิตได้อย่างรวดเร็ว	

นอกจากนี้	ยังได้พัฒนากลยุทธ์	วิธีการและเทคนิคการบำรุง

รักษาโรงไฟฟ้า	โดยนำระบบ	Reliability	Centered	Main-

tenance	(RCM)	มาใช้	เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรในการ

ผลิตอย่างคุ้มค่า	เพิ่มความมั่นคงและความพร้อมจ่ายของโรง

ไฟฟ้าของ	กฟผ.	รวมทั้งจัดทำแผนลดระยะเวลาการบำรุง

รักษาใหญ่	เพื่อให้โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนด้านเชื้อเพลิงต่ำมีความ

พร้อมและสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น	กลยุทธ์และ

การดำเนินมาตรการเหล่านี้	ช่วยให้	กฟผ.	สามารถควบคุม

ต้นทุนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ใช้ไฟฟ้า		
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ดัชนีสมรรถนะโรงไฟฟ้า	

	 	 	  

  ปี 2548 ปี 2549 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)  

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

	

	 ดัชนีการผลิต	 46.89	 49.02	 2.13	

	 ดัชนีกำลังผลิต	 78.91	 80.42	 1.51	 	

	 ดัชนีความพร้อมใช้งาน	 88.72	 87.78	 (0.94)	

	 ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน	 6.94	 7.10	 0.16	

	 ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน	 3.48	 4.29	 0.81	

	 ดัชนีการหยุดฉุกเฉิน	 1.81	 1.44	 (0.37)	

	 ประสิทธิภาพรวม	 38.15	 38.27	 0.12	

ระบบส่งไฟฟ้า	

นอกจากการผลิตและจัดหาไฟฟ้าแล้ว	 กฟผ.	 ยังมีหน้าที่			

รับผิดชอบในการควบคุมและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือ

ข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของ	กฟผ.	ให้มีเพียงพอต่อความ

ต้องการของประเทศ	มีคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้	ในราคาที่

เหมาะสมและเป็นธรรม		

กฟผ.	ได้ดำเนินการปรับปรุง	ขยาย	และก่อสร้างระบบส่ง

ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	โดยมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการ

พัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ	เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถ

รองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ	มั่นคงและ

มีประสิทธิภาพ	ในปี	2549	มีงานก่อสร้างระบบส่งที่สำคัญ

แล้วเสร็จและนำเข้าใช้งาน	ประกอบด้วยระบบสายส่ง	230	

กิโลโวลต์	วังน้อย-สระบุรี	2	สายส่ง	230	กิโลโวลต์ร้อยเอ็ด	

2-สุรินทร์	2	และสายส่ง	230	กิโลโวลต์	บางสะพาน-ชุมพร	2	

วงจร	สายส่งไฟฟ้า	115	กิโลโวลต์	หลังสวน-ระนอง	รวมทั้ง

สถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมพร	2	ขนาดแรงดัน	230/115	กิโลโวลต์ด้วย	

การดำเนินงานดังกล่าว	 ส่งผลให้ระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง	

ภาคกลาง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีขีดความสามารถใน

การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าได้มากขึ้น	กอปรกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง	

ในจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินเครื่องได้เต็มพิกัดเนื่องจาก		

ได้รับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม	ทำให้ระบบการ

จ่ายไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงและ		

เชื่อถือได้มากขึ้น	ส่วนระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง	ภาคกลาง-

ภาคใต้ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้านั้น	 การ

ดำเนินงานปรับปรุงระบบส่งแรงดันจาก	115	กิโลโวลต์เป็น	

230	กิโลโวลต์	มีผลความก้าวหน้าตามแผนงานและมีกำหนด

แล้วเสร็จใน	ปี	2550	ซึ่งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มี

เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น		
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ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ 

System-Minutes 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20

นอกจากงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแล้ว	กฟผ.	ยังให้ความ

สำคัญต่อการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ	ในระบบ

ส่งให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา	อาทิ	การใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบส่ง	 เช่นระบบ	

Online	Monitoring	นำระบบ	Automatic	Reclosing	Sys-

tem	เข้าใช้งานสำหรับสายส่งทุกระดับแรงดันเพื่อการจ่ายไฟ

อย่างต่อเนื่อง	นำระบบควบคุมสมัยใหม่	EGAT	SCADA	เข้า

ใช้งานกับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรง

สูง		พัฒนาและนำระบบป้องกันพิเศษ	(Special	Protection	

System)	เข้าใช้งานเพื่อเพิ่มความมั่นคงเชื่อถือได้ในการจ่าย

ไฟฟ้า	ตลอดจนการควบคุมและสั่งการให้ระบบไฟฟ้ามีการ	

ส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง	มีความมั่นคงเชื่อถือได้สูง	และ

มีคุณภาพของความถี่และแรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน		

ในปี	2549	กฟผ.	สามารถบริหารจัดการและควบคุมการจ่าย

ไฟฟ้าไม่ให้เกิดไฟตกไฟดับหรือไฟกระพริบ	ให้อยู่ในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้	 แม้ในภาวะวิกฤติอันเกิดจากอุทกภัยรุนแรงใน

พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบนตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม	 2549	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบส่งจ่าย

กระแสไฟฟา้ของ	กฟผ.	โดยเฉพาะสถานไีฟฟา้แรงสงูอุตรดิตถ์	

ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดและต้องตัดกระแสไฟฟ้า

ทั้งหมดในสถานีไฟฟ้า	เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน		กฟผ.	ก็สามารถดำเนินการแก้ไข

วิกฤติอย่างเป็นระบบด้วยความรวดเร็ว	 และสามารถจ่าย

ไฟฟ้ากลับคืนสู่ระบบในพื้นที่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น				

ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ	กฟผ.	และ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

และมีคุณภาพเชื่อถือได้	

ตลอดปี	 2549	 ระบบส่งไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 โดยรวมมี	

ประสิทธิภาพและความมั่นคงและเชื่อถือได้สูงกว่าปีที่ผ่านๆ	

มา	 สามารถลดข้อขัดข้องและระยะเวลาไฟฟ้าดับที่มีผล

กระทบต่อลูกค้าลงได้อย่างน่าพอใจ	 ดังแสดงได้จากดัชนี

สมรรถนะและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าที่สำคัญดังนี้	

ดัชนีวัดความรุนแรงของพลังงานไฟฟ้าหยุดจ่ายที่ไม่สามารถ

ตอบสนองลูกค้าได้ต่อความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมีค่า

เท่ากับ	1.75	เมกะวัตต์-นาทีต่อเมกะวัตต์	ดัชนีวัดจำนวนครั้ง

ที่ไฟฟ้าดับมีค่าเท่ากับ	0.30	ครั้งต่อจุดจ่ายไฟ	ดัชนีวัดระยะ
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เวลาที่ไฟฟ้าดับมีค่าเท่ากับ	5.85	นาที/จุดจ่ายไฟ		ความ		

เชื่อถือได้หรือความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าของระบบโดยรวม	

มีค่าเท่ากับร้อยละ	 99.9989	 และความพร้อมใช้งานของ

สายส่งไฟฟ้ามีค่าเท่ากับร้อยละ	99.5320		สำหรับคุณภาพ

ของไฟฟ้านั้น	กฟผ.	สามารถควบคุมความถี่ไฟฟ้าให้อยู่ใน

ช่วง	49.775	ถึง	50.225	เฮิรตซ์	 (เบี่ยงเบนไม่เกินร้อยละ	

0.45	ของความถี่มาตรฐาน)	โดยมีการเบี่ยงเบนออกนอกช่วง

เพียงร้อยละ	0.0124	ของเวลาการวัด	และควบคุมแรงดัน

ไฟฟ้า	ณ	จุดจ่ายไฟฟ้าไม่ให้เบี่ยงเบนออกนอกช่วง	บวก/ลบ	

ร้อยละ	5	ของแรงดันปกติ	โดยมีการเบี่ยงเบนออกนอกช่วง

เพียงร้อยละ	0.00014	ของเวลาการวัด	

ณ	สิ้นปี	2549	เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าของ	กฟผ.	มีสายส่ง

ไฟฟ้ารวมความยาวทั้งสิ้น	30,091.87	วงจร-กิโลเมตร	สถานี

ไฟฟ้าแรงสูงรวม	 205	 แห่ง	 และพิกัดหม้อแปลงรวม	

66,125.84	เมกะโวลต์แอมแปร์		

	

	

EGAT	SCADA	เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง	

ในการควบคุมระบบไฟฟ้าตามภาคต่างๆ	ของประเทศ	กฟผ.	

ได้ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการสั่งการ

ระบบกำลังไฟฟ้า	 (Supervisory	 Control	 And	 Data	

Acquisition	หรือ	SCADA)	ขึ้นใช้	ชื่อ	EGAT	SCADA	เพื่อ

ทดแทนเทคโนโลยีระบบเดิมของต่างประเทศซึ่งหมดอายุการ

ใช้งานลง	โดยได้เริ่มติดตั้งระบบ	EGAT	SCADA	เพื่อใช้งาน

ที่ศูนย์ควบคุมระบบภาคเหนือเป็นแห่งแรกในปี	2547	และ

ขยายผลนำไปติดตั้งตามศูนย์ควบคุมภาคต่างๆ	 ทดแทน

ระบบเดิมจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบทั้ง	5	แห่งในปี	2549		

การใช้เทคโนโลยีพึ่งพาตนเองที่พัฒนาด้วยความสามารถของ

พนกังาน	กฟผ.	และมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	ชว่ยให	้กฟผ.	

สามารถประหยัดเงินลงทุนจากการซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์

นำเข้าจากต่างประเทศ	รวมทั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา

อุปกรณ์และการฝึกอบรมบุคลากรได้ปีละนับร้อยล้านบาท		
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การจำหน่ายไฟฟ้า	

กฟผ.	 จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในปี	 2549	 รวมทั้งสิ้น	

134,084.35	 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

7,057.27	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	หรือร้อยละ	5.56	โดยจำหน่าย

ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	88,630.33	ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.61	จำหน่ายให้การไฟฟ้านครหลวง	

(กฟน.)	42,856.94	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.42	

จำหน่ายให้ลูกค้าตรง	1,587.27	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	ลดลง

ร้อยละ	 0.23	 ส่วนที่เหลือเป็นการจำหน่ายให้สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	ประเทศมาเลเซีย	

ไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าชั่วคราว	และลูกค้าอื่นๆ	รวม	1,009.81	

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	

กฟผ.	มีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าตามโครงสร้าง

อัตราค่าไฟฟ้า	รวมกับรายได้จากการใช้สูตรการปรับอัตรา	

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	(ค่าเอฟที)	และหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	

เป็นเงินทั้งสิ้น	328,868.21	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ	 18.43	 ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าให้	

กฟภ.	ร้อยละ	66.62		จากการขายไฟฟ้าให้	กฟน.	ร้อยละ	

31.51		จากการขายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง	ร้อยละ	1.18		ส่วนที่

เหลืออีกร้อยละ	 0.69	 เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าให้	

สปป.ลาว	ประเทศมาเลเซีย	ไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าชั่วคราว	

และลูกค้าอื่น	ๆ		

ธุรกิจบริการ	

นอกจากภารกิจหลักในการผลิตและส่งไฟฟ้าแล้ว	กฟผ.	ยัง

ให้บริการ เชิ งธุ รกิ จแก่บริษัทผู้ ผลิตไฟฟ้ า เอกชนและ			

อุตสาหกรรมอื่นๆ	 ทั้งภายในและนอกประเทศ	 โดยเน้น

คุณภาพของงานในระดับมาตรฐานสากล	 พรั่งพร้อมด้วย

เครื่องจักรอุปกรณ์อันทันสมัย	คำนึงถึงความปลอดภัยและ

การรักษาสิ่งแวดล้อม	 	 ขอบเขตธุรกิจบริการของ	 กฟผ.	

ประกอบด้วย	การให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา	

โรงไฟฟ้า	 บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง

โครงการ	งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบส่ง	งานอะไหล่	และ

งานบริการทางเคมี	เป็นต้น	

ในปี	2549	กฟผ.	มีรายได้จากงานให้บริการเดินเครื่องและ

บำรุงรักษาแก่ลูกค้าภายนอก	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใต้

สัญญาระยะยาว	 อาทิ	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	 จำกัด	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	

จำกัด	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	จำกัด	บริษัท	ราชบุรี

เพาเวอร์	จำกัด	และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	ฯลฯ	โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี	2549	ดังนี้	

-	ลงนามสัญญากับบริษัท	Chubu	Ratchaburi	Electric	

Services	(CRESCO)	จำกัด	เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและ

บำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีเพาเวอร์	

เป็นเวลา	25	ปี	โดย	กฟผ.	จะเป็นผู้ดูแลตั้งแต่การเตรียม

การก่อนการเดินเครื่องเป็นระยะเวลา	24	เดือน	เริ่มตั้งแต่

เดือนมีนาคม	2549	รวมมูลค่าสัญญาประมาณ	6,800	ล้านบาท	
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-	ให้บริการฝึกอบรมด้านการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

แก่บริษัทผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ	ประเทศซูดาน	(National	Elec-

tricity	Corporation	-	NEC)	รวมทั้งให้บริการงานเดินเครื่อง

และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ	ต่อจากสัญญาเดิม	อีก	1	

ปี		ทั้งนี้	กฟผ.	ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท	NEC	ในการ

ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในประเทศซูดาน

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2546	

-	รับงานร่วมพัฒนาแผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิต	สูบ	

ส่งและจ่ายน้ำของการประปานครหลวง	มูลค่า	10	ล้านบาท	

ระยะเวลา	1	ปี	

-	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท	เมโทรแมชีน

เนอรี่	จำกัด	เรื่องการสนับสนุนเครื่องจักรกล	อะไหล่	และ

บริการในงานเขื่อน	อ่างเก็บน้ำ	และงานโยธาทั่วไป		

-	รับมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน	2.31	ล้านบาท

จากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล	เพื่อใช้ในการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	

จากการใช้เคมีภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสารทำลายชั้น

บรรยากาศ	(โอโซน)	มาเป็นการฉีดพ่นด้วยน้ำแข็งแห้ง	(Dry	

Ice	Blasting)	เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	

-	ลงนามสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาหลักแก่โรงไฟฟ้าของ

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	ต่อเนื่องจากสัญญาเดิมเป็น

เวลาอีก	 8	 ปี	 จนสิ้นอายุโรงไฟฟ้าในปี	 2557	 รวมมูลค่า

สัญญาประมาณ	762	ล้านบาท	

-	ลงนามบันทึกความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	

และการประปานครหลวง	(กปน.)	เพื่อให้บริการงานติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	(Micro	Hydro	Turbine	

Generator)	 สำหรับสถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว	 ซึ่งเป็น

โครงการนำร่องในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาด

เล็ก	เพื่อใช้พลังงานน้ำส่วนที่เหลือจากการส่งน้ำเข้าสถานีสูบ

จ่ายน้ำต่างๆ	นำกลับมาผลิตไฟฟ้า	

นอกจากนี้	กฟผ.	ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	

ทั้งภายในและต่างประเทศ	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความคิด

เห็น	ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการด้านงานบำรุงรักษา	

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ	กฟผ.	อย่างต่อเนื่องด้วย	

	

	



 

กฟผ.        

        25.41%            45.0%      35.0% 

 บมจ. บมจ. บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
 ผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และน้ำเย็น จำกัด 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในเครือ
	

	

การประกอบธุรกิจของ	กฟผ.	

กฟผ.	ประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า	ได้แก่	

การผลิตไฟฟ้า	การส่งไฟฟ้า	และการจัดซื้อไฟฟ้า	นอกจาก

นี้ยังลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทในเครือ	 การประกอบ

ธุรกิจการให้บริการและการลงทุนประเภทต่างๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจหลัก		

1.	ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า	

1.1 การผลิตไฟฟ้า 

ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่	 กฟผ.	 เป็นเจ้าของและเดิน

เครื่อง-บำรุงรักษาเอง	 ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลาย

ประเภท	ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	ได้แก่	 โรงไฟฟ้า	

พลังความร้อน	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 โรงไฟฟ้า		

พลังน้ำ	โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	

และโรงไฟฟ้าดีเซล	จำนวนทั้งสิ้น	36	แห่ง		

1.2 การจัดซื้อไฟฟ้า 

นอกจากไฟฟ้าที่ผลิตเองแล้ว	ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 บริษัทร่วมของ	 กฟผ.	 ที่ประกอบ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต่างๆ	รวมทั้งจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน	 ได้แก่	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	และประเทศมาเลเซีย	ภายใต้

สัญญาซื้อไฟฟ้า	

1.3 การส่งไฟฟ้า		

ดำ เนิ นการจั ดส่ ง ไฟฟ้ าที่ ผลิ ต เ อ งและที่ รั บซื้ อ จาก										

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน	500					

กิโลโวลต์	300	กิโลโวลต์	230	กิโลโวลต์	132	กิโลโวลต์	115	

กิโลโวลต์	และ	69	กิโลโวลต์	ซึ่ง	กฟผ.	เป็นเจ้าของและมี

โครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้า

นครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
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ไฟฟ้า	(End	User)	และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงแก่	

ผู้ใช้ไฟฟ้าบางราย	รวมทั้งให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	ได้แก่	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และประเทศ

มาเลเซีย		

2.	ธุรกิจอื่นๆ		

2.1 การให้บริการ 

ให้บริการเชิงธุรกิจในกิจการไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภายนอก	

โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่อง	

บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	งานรับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

และก่อสร้าง	นอกจากนั้นยังได้พยายามพัฒนาธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไฟฟ้าให้มากขึ้น	เช่น	การให้บริการงาน

บำรุงรักษา	 และปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่ง	 การให้เช่า			

ทรัพย์สินบางส่วน	

2.2 การลงทุน 

มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่ถือหุ้นใน

บริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่าย

ไฟฟ้า	

การประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือ	

บริษทัยอ่ย	

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

กฟผ.	ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	

จำกัด	(มหาชน)	 เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2543	ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก	300	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	

บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	1,450	ล้านหุ้น	หรือเท่ากับ	

14,500	ล้านบาท	โดย	กฟผ.	ถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ	45.0	

กลุ่มบริษัทบ้านปู	ร้อยละ	14.99	และที่เหลือเป็นผู้ลงทุน

ทั่วไปร้อยละ	40.01	

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นการลงทุนใน

บริษัทอื่นในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ถือหุ้น

ร้อยละ	99.99	ในบริษัทย่อย	5	แห่ง	ดังนี้	

	 1.1	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จำกัด	

ก่อตั้งเมื่อวันที่	20	มีนาคม	2543	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

ชำระแล้วจำนวน	18,275	ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โดยมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี	 เป็นโรงไฟฟ้าที่มี

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	 ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งรวม	

3,645	 เมกะวัตต์	 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน				

2	 เครื่อง	ขนาดกำลังการผลิตเครื่องละ	735	 เมกะวัตต์	

และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	3	ชุด	ขนาดกำลังการผลิต

ชุดละ	725	เมกะวัตต์		

	 1.2	 บริษัท	ราชบุรีพลังงาน	จำกัด	

ก่อตั้งเมื่อวันที่	4	กันยายน	2544	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	

99.99	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน	140	ล้าน

บาท	โดย	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2549	ได้มีการลดทุนจด

ทะเบียนจาก	190	ล้านบาท	เหลือ	140	ล้านบาท	และปรับ

เปลี่ยนการบริหารจัดการให้เป็นลักษณะ	Paper	Company	

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง
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เน้นการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า	และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	

ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท	สยาม	เอทานอล	

เอ็กซ์ปอร์ท	จำกัด	ในสัดส่วนร้อยละ	15	โดยมีวัตถุประสงค์

ในการดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากผลผลิตทางการ

เกษตรเพื่อการส่งออก	นอกจากนี้	เมื่อวันที่	17	มกราคม	

2549	บริษัทฯ	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ	ที่

เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งประดู่เฒ่า	

เอ	จังหวัดสุโขทัย	กับบริษัท	ปตท.สผ.	สยาม	จำกัด	และ	

บริษัท	ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	

เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการผลิตไฟฟ้า	มีขนาดกำลัง	

การผลิต	2	เมกะวัตต์		

	 1.3	 บริษัท	ราชบุรีแก๊ส	จำกัด	

ก่อตั้งเมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2539	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	

500	ล้านบาท	และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	50	ใน

บริษัท	ไตร	เอนเนอจี้	จำกัด	ซึ่งมีกำลังการผลิต	700	เมกะวัตต์	

โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ	350	

เมกะวัตต์	

	 1.4	 บริษัท	ราชอุดมเพาเวอร์	จำกัด	

ก่อตั้งเมื่อวันที่	 20	 พฤศจิกายน	 2546	 ปัจจุบันมีทุนจด

ทะเบียน	420.90	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัท	ราชบุรี	อัลลาย

แอนซ์	จำกัด	ร้อยละ	99.99	

	 1.5	 บริษัท	ราชบุรี	อัลลายแอนซ์	จำกัด	

ก่อตั้งเมื่อวันที่	9	มกราคม	2547	มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	420.20	

ล้านบาท	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	จำกัด	ร้อยละ	

25	ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า	โดยจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม	จำนวน	2	ชุด	ขนาดกำลังการผลิตชุดละ	

700	เมกะวัตต์	รวม	1,400	เมกะวัตต์		

บริษัทร่วม	

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	หรือ	บผฟ.	เป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย	(IPP)	จัดตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2535	ตามนโยบายการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจของรัฐบาล	เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐ

โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต

กระแสไฟฟ้า	ปัจจุบัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	บผฟ.	มี

ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	530	ล้านหุ้น	หรือ	5,300	ล้านบาท	

ซึ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน	526,465,000	

หุ้น	หรือเท่ากับ	5,264.65	ล้านบาท	โดยสัดส่วนการถือหุ้น

ประกอบด้วย	กฟผ.	ร้อยละ	25.41	บริษัท	ซีแอลพี	เพาเวอร์

โปรเจ็คส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	ร้อยละ	22.42	และผู้ลงทุน

ทั่วไปอีก	ร้อยละ	52.17	

บผฟ.	ดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง	ประกอบธุรกิจหลัก

โดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง	ๆ	เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและ

จำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบันบริษัท

ย่อยของ	บผฟ.	ประกอบด้วย		

	 1.1	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าระยอง	จำกัด	(บฟร.)		

ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	4	ชุด	เพื่อดำเนิน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้	กฟผ.	ภาย

ใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว	20	ปี	กำลังผลิตติดตั้ง	

1,232	เมกะวัตต์		

	 1.2	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จำกัด	(บฟข.)		

ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 2	 เครื่อง	 และ					

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	1	ชุด	เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต

และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้	กฟผ.	ภายใต้สัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าระยะยาว	กำลังผลิตติดตั้ง	824	เมกะวัตต์	
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	 1.3	 บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	

(เอสโก)		

ประกอบธุรกิจการให้บริการในงานด้านเดินเครื่อง	บำรุง

รักษา	 วิศวกรรม	 และก่อสร้างแก่อุตสาหกรรมประเภท

ต่างๆ	ได้แก่	โรงไฟฟ้า	โรงงานปิโตรเคมี	โรงกลั่นน้ำมัน	

และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่น	ๆ	รวมทั้งให้บริการภายใน

กลุ่ม	บผฟ.	

	 1.4	 บริษัท	เอ็กโก	อินเตอร์เนชั่นแนล	(บีวีไอ)	จำกัด	

(เอ็กโก	บีวีไอ)		

เป็นบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ในต่างประเทศตามนโยบายแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่าง

ประเทศ		

	 1.5	 บริษัท	ไทยแอลเอ็นจี	เพาเวอร์	จำกัด	(ทีแอลพีซี)		

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว	และได้ขยายการ

ลงทุนไปในธุรกิจไฟฟ้าโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	 ที่

ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ารายเล็ก		

	 1.6	 บริษัท	ทีแอลพี	 โคเจเนอเรชั่น	จำกัด	 (ทีแอลพี		

โคเจน)		

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ

โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมระยอง	 และ

จำหน่ายไฟฟ้าปริมาณ	60	เมกะวัตต์	ให้กับ	กฟผ.	ภายใต้

สัญญาระยะยาว	21	ปี	บผฟ.	ถือหุ้นใน	ทีแอลพี	โคเจน	

รวมร้อยละ	80	โดยเป็นการถือหุ้นตรงร้อยละ	40	และถือ

หุ้นผ่าน	ทีแอลพีซี	อีกร้อยละ	40	

	 1.7	 บริษัท	 เอ็กโก	 กรีน	 เอ็นเนอร์ยี่	 จำกัด	 (เอ็กโก	

กรีน)		

ประกอบธุ รกิ จที่ มี จุ ดมุ่ งหมายพัฒนาโครงการ เพื่ อ								

สิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท	 ร้อยเอ็ด	 กรีน	

จำกัด	เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบที่จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 1.8	 บริษัท	ร้อยเอ็ด	กรีน	จำกัด	(ร้อยเอ็ด	กรีน)		

ถือหุ้นโดย	เอ็กโก	กรีน	ร้อยละ	95.00	บริหารโรงไฟฟ้า

ร้อยเอ็ด	 กรีน	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า	 ชีวมวล	 ใช้แกลบเป็น						

เชื้อเพลิง	ตั้งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด	มีกำลังการผลิต	9.9	เมกะ

วัตต์	และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	ภายใต้โครงการ	

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 จำนวน	 8.8	 เมกะวัตต์	 โดยมีอายุ

สัญญา	21	ปี	

	 1.9	 บริษัท	พลังงานการเกษตร	จำกัด	(เออี)		

บริษัท	พลังงานการเกษตร	จำกัด	ถือหุ้นโดย	เอสโก	ร้อยละ	

99.99	ทำการจัดหาเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากผลิตผล

การเกษตร	เช่น	แกลบ	ให้แก่โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด	กรีน	ขณะนี้	

บริษัทฯ	อยู่ในระหว่างดำเนินการทางศาล	โดยได้ฟ้องร้องคู่

สัญญาเพื่อชดใช้ความเสียหายให้จากการที่คู่สัญญามิได้ส่ง

มอบแกลบตามปริมาณและราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา		

	 1.10	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จำกัด	(เอ็กคอมธารา)	

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปา

ส่วนภูมิภาค	ปัจจุบันเอสโก	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	แทน	บผฟ.	

ในสัดส่วนร้อยละ	70	โดยเอสโกได้เข้าซื้อหุ้นในเอ็กคอม

ธารา	จาก	บผฟ.	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2548	
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กิจการร่วมค้า	

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด  

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	จำกัด	(DCAP)	จัดตั้งขึ้นโดย

การร่วมทุนระหว่าง	กฟผ.	บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	

และการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	ในสัดส่วนร้อยละ	35	35	

และ	30	ตามลำดับ	ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เมื่อ		

วันที่	 2	 เมษายน	2546	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและ

จำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	 100	ล้านหุ้น	 รวมเป็นเงิน	 1,000	

ล้านบาท	โครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็น	Co-generation	

Plant	ประกอบด้วย	 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส	ขนาด

เครื่องละ	20	เมกะวัตต์	จำนวน	2	เครื่อง	และเครื่องผลิต

ไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาด	15	เมกะวัตต์	จำนวน	1	 เครื่อง	

รวมกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ	55	เมกะวัตต์	เครื่องผลิตน้ำ

เย็น	เป็นชนิด	Steam	Absorption	Chiller	ขนาดกำลัง

ผลิตประมาณ	15,000	ตันความเย็น	โดยใช้ไอน้ำที่เหลือจาก

เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำในขบวนการผลิตน้ำเย็น	

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	

ประมาณร้อยละ	60	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก	ตั้ง

แต่เดือนมีนาคม	 2549	 DCAP	 เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการ	คือ	รายได้ค่าไฟฟ้า	และรายได้ค่าน้ำเย็น	

ซึ่งถือเป็นการรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของบริษัทฯ	

โดยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในวันที่	28	กันยายน	2549	
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในเครือ		

 ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน สถานะ 

   (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

	

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) RATCH 14,500 45.0 บริษัทย ่อย 

		 19	อาคารไทยพาณิชย์	ปาร์ค	พลาซ่า	อาคาร	3	อีสต์	ชั้น	20	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	

	 โทรศัพท์	:	0	2978	5000	โทรสาร	:	0	2937	9321	

2. บริษัท ผลติไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCOMP 5,300 25.41 บริษัทร่วม 

	 อาคารเอ็กโก	222	หมู่ที่	5	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	

	 โทรศัพท์	:	0	2998	5000	โทรสาร	:	0	2998	0956-9	

3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด  DCAP 1,000 35.0 กิจการร่วมค้า 

		 โครงการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	เลขที่	222	หมู่	1	ตำบลหนองปรือ	

	 อำเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540	

	 โทรศัพท์	:	0	2327	4242	โทรสาร	:	0	2327	4244		
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วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
     และฐานะการเงิน

1.	 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	
	 ของ	กฟผ.	และบริษัทย่อย	

กฟผ.	มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้า

และครอบคลุมถึงการให้บริการด้านพลังงาน	โดยแบ่งเป็น	4	

กลุ่มงานคือ	กลุ่มผลิตไฟฟ้า	กลุ่มระบบส่ง	กลุ่มพัฒนาและ

กลุ่มบริหารองค์การ	รายได้หลักคือ	รายได้จากการขายไฟฟ้า	

รายได้จากการให้บริการและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน

บริษัทย่อย	บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	

	
สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของ กฟผ. และบริษัทย่อย ปี 2549 และ 2548 มีดังนี ้

	

	 	 	 ปี 2549 ปี 2548  เปลี่ยนแปลง 

   ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท  ร้อยละ 

	

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 350,060.82	 279,094.04	 70,966.78	 25.43	

		 รายได้จากการขายไฟฟ้า	 329,383.17	 259,719.33	 69,663.84	 26.82	

		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น	 20,677.65	 19,374.71	 1,302.94	 6.72	

	 ต้นทุนขายไฟฟ้า	 275,920.29	 238,274.03	 37,646.26	 15.80	

	 ต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น	 20,405.89	 19,311.99	 1,093.90	 5.66	

	 กำไรขั้นต้น	 53,734.64	 21,508.02	 32,226.62	 149.84	

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 11,022.41	 16,728.44	 (5,706.03)	 (34.11)	

	 กำไรจากการขายสินค้าและบริการ	 42,712.23	 4,779.58	 37,932.65	 793.64	

	 กำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 3,873.17	 1,754.14	 2,119.03	 120.80	

	 รายได้อื่น	 2,708.87	 2,513.72	 195.15	 7.76	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 750.24	 111.19	 639.05	 574.73	

	 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	

	 และกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย	 2,391.90	 1,538.98	 852.92	 55.42	

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 6,868.87	 7,222.11	 (353.24)	 (4.89)	

	 ภาษีเงินได้	(ส่วนของบริษัทย่อย)	 75.09	 89.75	 (14.66)	 (16.33)	

	 กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 43,991.97	 3,163.37	 40,828.60	 	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 3,358.32	 3,336.50	 21.82	 0.65	

	 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	 40,633.65	 (173.13)	 40,806.78	 	
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ผลการดำเนินงานในปี	2549	กฟผ.	และบริษัทย่อย	มีกำไร

สุทธิจำนวน	40,633.65	ล้านบาทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน	

40,806.78	 ล้านบาท	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2548	 ที่มีผล

ขาดทุนสุทธิจำนวน	173.13	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้

จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวน	69,663.84	ล้านบาทใน

ขณะที่ต้นทุนขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง	37,646.26	ล้านบาท	ค่า

ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจำนวน	5,706.03	ล้าน

บาท	มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น

จำนวน	852.92	ล้านบาท	และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน	 2,119.03	 ล้านบาท	

สาเหตุที่รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากนั้นเนื่องมาจาก

ปี	2548	กฟผ.	ไม่สามารถรับรู้รายได้ค่า	Ft	จากการขาย

ไฟฟ้าในปี	2548	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	30	สิงหาคม	

2548	ซึ่งอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง

ชาติ	(กพช.)	ครั้งที่	3/2548	(ครั้งที่	101)	เรื่อง	หลักเกณฑ์

การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า	ซี่งจะปรับค่าไฟฟ้าตาม

สูตร	Ft	ใหม่ตั้งแต่เดือน	ตุลาคม	2548	เป็นต้นไป	โดยให้ผล

กระทบจากการปรับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ให้	กฟผ.	เป็นผู้รับภาระลูกหนี้ค่า	Ft	คงค้างที่	กฟผ.	คาดว่า

จะบันทึกเป็นรายได้ในงวดบัญชีก่อนการแปลงสภาพ	กฟผ.	

เป็นบริษัท	และตั้งแต่วันที่	24	มิถุนายน	2548	ให้	กฟผ.	รับ

รู้รายได้ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บได้จริงในงวดนั้นๆ	มีผล

ทำให้	กฟผ.	ไม่สามารถรับรู้รายได้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ

อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ	(Ft)	ในช่วงวันที่	1	มกราคม	ถึง	23	

มิถุนายน	2548	จำนวน	21,916.45	ล้านบาทและในช่วงวันที่	

24	มิถุนายน	ถึง	30	กันยายน	2548	จำนวน	9,119.20	ล้านบาท	

รวมจำนวนที่ไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้	31,035.65	ล้านบาท		

นอกจากนี้ในปี	2549	กฟผ.	ได้เรียกเก็บรายได้ค่า	Ft	สูงกว่า

ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าประมาณ	 3,911.99	 ล้านบาท	

เนื่องจากมีการปรับแผนการผลิตโดยผลิตจากโรงไฟฟ้าพลัง

น้ำมากกว่าแผนอันเป็นผลมาจากภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิด

ขึ้นทั่วประเทศในปี	2549	มีผลทำให้รายได้ค่า	Ft	ดังกล่าวจะ

ต้องมีการเฉลี่ยหักออกจากรายได้ค่า	Ft	ของปี	2550	ต่อไป		

1.1	 วิเคราะห์รายได้จากการขายไฟฟ้า		

รายได้จากการขายไฟฟ้าซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ	 กฟผ.	

และบริษัทย่อย	ในปี	2549	มีจำนวน	329,383.17	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	 2548	 (259,719.33	 ล้านบาท)	 จำนวน	

69,663.84	ล้านบาทหรือร้อยละ	26.82	มีสาเหตุหลักเนื่องมา

จากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายในปี	 2549	 จำนวน	

134,080.53	ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้นจากปี	2548	(127,011.65	

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)	จำนวน	7,068.88	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	

หรือร้อยละ	5.57	เฉลี่ยเป็นค่าขายไฟฟ้าในปี	2549	หน่วยละ	

2.46	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2548	(2.04	บาท)	หน่วยละ	0.41	

บาท	เนื่องจากในปี	2549	กฟผ.	รับรู้รายได้ค่า	Ft	ตามอัตรา

ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บได้จริงในงวด	ในขณะที่ปี	2548	กฟผ.	

ต้องรับภาระผลกระทบจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2548	ดังที่กล่าว

ไว้ก่อนหน้านี้	
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1.2	 วิเคราะห์ต้นทุนขายไฟฟ้า	

ในปี 2549 และ 2548 ต้นทุนขายของ กฟผ. และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

	

	 	 	 ปี 2549 ปี 2548  เปลี่ยนแปลง 

 ต้นทุนขายไฟฟ้า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท  ร้อยละ 

	

	 ค่าซื้อไฟฟ้า	 111,983.31	 99,175.37	 12,807.94	 12.91	

	 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า	 27,343.21	 26,122.57	 1,220.64	 4.67	

	 ค่าเชื้อเพลิง	 127,058.21	 103,904.68	 23,153.53	 22.28	

	 ค่าใช้จ่ายในการส่งไฟฟ้า	 9,535.56	 9,071.41	 464.15	 5.12	

  รวมต้นทุนขายไฟฟ้า 275,920.29 238,274.03 37,646.26 15.80 

	

สาเหตุหลักที่ต้นทุนขายในปี	 2549	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2548	

จำนวน	37,646.26	ล้านบาทหรือร้อยละ	15.80	มีดังนี้	

-	 ค่าซื้อไฟฟ้าในปี	 2549	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2548	 จำนวน	

12,807.94	 ล้านบาท	 เนื่องมาจากในปี	 2549	 กฟผ.	 และ

บริษัทย่อยซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจำนวน	50,466.34	

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปี	2548	(47,251.72	ล้านกิโล

วัตต์ชั่วโมง)	จำนวน	3,214.62	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือร้อย

ละ	6.80	เฉลี่ยเป็นค่าซื้อไฟฟ้าในปี	2549	หน่วยละ	2.22	

บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2548	(2.10	บาท)	หน่วยละ	0.12	บาท

หรือร้อยละ	5.71	เนื่องจากในปีนี้มีบริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	

จำกัด	 เข้าระบบและ	 กฟผ.	 รับซื้อเป็นปีแรกประมาณ	

4,032.89	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	

-	 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าในปี	 2549	 เพิ่มขึ้นจากปี	

2548	จำนวน	1,220.64	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	2549	กฟผ.	

และบริษัทย่อยผลิตไฟฟ้าจำนวน	91,481.24	ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปี	2548	(87,575.26	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)	

จำนวน	3,905.98	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ	4.46	และ

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในปี	2549	เพิ่มขึ้นจากปี	

2548	จำนวน	549.45	ล้านบาท		
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	 	 ปี 2549 ปี 2548 

  ต้นทุนเชื้อเพลิง ล้านบาท ล้านหน่วย ราคาเฉลี่ย ล้านบาท ล้านหน่วย ราคาเฉลี่ย 

	

	 ก๊าซธรรมชาติ	(MBTU)	 88,157.23	 471.53	 186.96	 70,155.62	 453.83	 154.58	

	 น้ำมัน	(ลิตร)	 32,184.03	 2,021.82	 15.92	 26,563.63	 2,023.54	 13.13	

	 ลิกไนต์	(ตัน)	 6,716.94	 15.82	 424.58	 7,185.43	 16.57	 433.64	

  รวม  127,058.20   103,904.68   

1.3	 รายได้และต้นทุนขายสินค้า	
	 และบริการอื่น	

รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นมาจากการ

ขายเชื้อเพลิงให้บริษัทในเครือด้วยราคาทุน	การให้บริการงาน

เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	และงานรับจ้างที่ปรึกษา

ด้านวิศวกรรมและก่อสร้างให้หน่วยงานภายนอก		

ในปี	2549	กฟผ.	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายสินค้า

และบริการอื่นจำนวน	 20,677.65	 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	

2548	(19,374.71	ล้านบาท)	จำนวน	1,302.94	ล้านบาทหรือ

ร้อยละ	6.72	สาเหตุหลักเนื่องจากในปี	2549	ราคาเชื้อเพลิง

ที่ขายให้บริษัทในเครือตามราคาทุนมีการปรับราคาสูงขึ้น	

และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการในปี	2549	เพิ่มขึ้นจำนวน	

115.13	ล้านบาท	

สำหรับต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นในปี	2549	

จำนวน	20,405.89	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2548	(19,311.99	

ล้านบาท)	จำนวน	1,093.90	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.66		

1.4	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2549	จำนวน	11,022.41	

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2548	(16,728.44	ล้านบาท)	จำนวน	

5,706.03	ล้านบาทหรือร้อยละ	34.11	เนื่องจากในปี	2548	

กฟผ.	 มีค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่า	 Ft	

จำนวน	4,794.12	ล้านบาทและในปี	2548	กฟผ.	มีการจ่าย

เงินเข้ากองทุนพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปของ

กระทรวงการคลังจำนวน	175.12	ล้านบาท	ในขณะที่ปี	2549	

ไม่มีรายการดังกล่าว	นอกจากนี้ในปี	2549	ค่าใช้จ่ายจาก

โครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย	944.48	ล้าน

บาทน้อยกว่าปี	2548	(1,580.88	ล้านบาท)	จำนวน	636.40	

ล้านบาท		

1.5	 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ	

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี	2549	

จำนวน	3,873.17	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2548	(1,754.13	

ล้านบาท)	จำนวน	2,119.04	ล้านบาท	หรือร้อยละ	120.80	

-	 ค่าเชื้อเพลิงในปี	2549	เพิ่มขึ้นจากปี	2548	จำนวน	23,153.52	ล้านบาท	สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากมีราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น	

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	
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1.6	 ค่าใช้จ่ายอื่น	

ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน	750.24	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	 2548	

(111.19	ล้านบาท)	จำนวน	639.05	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	

2549	บริษัทย่อยมีการตั้งสำรองมูลค่าความเสียหายจากเหตุ

เพลิงไหม้บริเวณเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรง

ไฟฟ้าราชบุรีพลังความร้อนเครื่องที่	 1	จำนวน	750.24	ล้าน

บาท	ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาขอรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	

1.7	 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและ
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยตาม
วิธีส่วนได้เสีย	

ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน	2,391.90	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	2548	(1,538.98	ล้านบาท)	จำนวน	852.92	

ล้านบาทหรือร้อยละ	55.42	เป็นการเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกำไร

ในบริษัทร่วมจำนวน	 497.44	 ล้านบาท	 เนื่องจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัทร่วมได้แก่	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	

(มหาชน)	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ส่วนที่เหลือเป็นการเพิ่มขึ้นใน

ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย

จำนวน	355.48	ล้านบาท	

1.8	ดอกเบี้ยจ่าย	

ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน	6,868.87	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2548	

(7,222.10	ล้านบาท)	จำนวน	353.23	ล้านบาทหรือร้อยละ	

4.89	 ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของ	 กฟผ.	 ลดลงจำนวน	

609.60	ล้านบาท	เนื่องจากได้มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่

ถึงกำหนดชำระไปแล้ว	และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อยเพิ่ม

ขึ้นจำนวน	234.47	ล้านบาท	เนื่องจากการปรับตัวของอัตรา

ดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้	โดยในปี	

2549	เท่ากับร้อยละ	4.60	ต่อปี	ในขณะที่ปี	2548	เท่ากับ

ร้อยละ	3.50	ต่อปี		

2)	วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ	กฟผ.	และบริษัทย่อย	 	 	 	 	

	

  สถานะทางการเงิน (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2548 เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ 

	

	 สินทรัพย์รวม	 411,828.40		 396,721.44		 15,106.96	 3.81	

	 หนี้สินรวม	 192,098.60		 203,015.72		 (10,917.12)	 (5.38)	

	 ส่วนของทุนของ	กฟผ.	 200,647.33	 176,386.57	 24,260.76	 13.75	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 19,082.47		 17,319.15		 1,763.32	 10.18	
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สินทรัพย์ของ	 กฟผ.	 และบริษัทย่อยรวม	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2549	เพิ่มขึ้นจำนวน	15,106.96	ล้านบาท	ส่วนใหญ่

เนื่องจากการลดลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

จำนวน	10,223.99	ล้านบาท	โดยนำไปลงทุนในเงินลงทุน

ระยะสั้น	เช่น	เงินฝากประจำ	พันธบัตรรัฐบาล	ใบรับฝากเงิน

และตั๋วแลกเงินทำให้เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำนวน	

17,454.20	 ล้านบาท	 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปี	 2548	

จำนวน	9,688.24	ล้านบาท	เป็นลูกหนี้การค้าการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค่า	Ft	ที่เพิ่มขึ้นจำนวน	4,798.61	

ล้านบาทและ	4,639.36	ล้านบาทตามลำดับ	วัสดุสำรองคลัง

ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินลิกไนต์รวมลดลงจำนวน	

806.90	 ล้านบาท	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง	

12,502.00	ล้านบาท	เนื่องจากค่าเสื่อมราคาประจำปี	งาน

ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน	8,634.38	ล้านบาท	จากการ

ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา

จำนวน	 6,584.68	 ล้านบาทและระบบส่งพลังงานไฟฟ้า

จำนวน	1,988.75	ล้านบาท	และเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นรวมจำนวน	2,183.14	ล้านบาท		

หนี้สินรวมของ	 กฟผ.	 และบริษัทย่อยรวม	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2549	ลดลง	10,917.12	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการลดลงของเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวรวมจำนวน	

24,864.51	ล้านบาท	ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน	

10,654.79	ล้านบาท	ประกอบด้วยเจ้าหนี้ค่าซื้อไฟฟ้าและเจ้า

หนี้ค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจำนวน	2,336.33	และ	7,028.01	ล้าน

บาท	ตามลำดับ	

ส่วนของทุนของ	กฟผ.	และบริษัทย่อยที่ไม่รวมส่วนของผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยจำนวน	200,647.33	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำนวน	

24,260.76	ล้านบาท	สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจาก	กฟผ.	และ

บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน	40,633.66	ล้าน

บาท	แต่มีการสำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังในปี	2549	

จากกำไรสะสมจำนวน	16,380.76	ล้านบาท		

3)	 วิเคราะห์กระแสเงินสด	

กฟผ.	และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	จำนวน	20,405.25	ล้านบาท	ลดลงจาก

ปี	2548	จำนวน	10,223.99	ล้านบาท	โดยมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในแต่ละกิจกรรมดังนี้	

	

		 	 ล้านบาท 

	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2548	 30,629.24	

	 เงินสดสุทธิได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน	 58,487.01	

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (31,721.44)	

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (36,989.55)	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2549	 20,405.26	
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เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน	58,487.01	

ล้านบาท	 ประกอบด้วยกำไรสุทธิประจำปี	 2549	 จำนวน	

40,633.66	ล้านบาท	ปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ	ที่ไม่ใช่เป็น

ตัวเงินในงบกำไรขาดทุนได้แก่	ค่าเสื่อมราคา	กำไร	(ขาดทุน)	

จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	 เป็นต้น	 รวมเป็นเงินจำนวน	

19,889.47	ล้านบาท	นอกจากนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเงิน

ทุนหมุนเวียนทำให้เงินสดลดลงจำนวน	2,036.12	ล้านบาท	

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน	31,721.44	ล้าน

บาท	ส่วนใหญ่เกิดจาก	กฟผ.	และบริษัทย่อยลงทุนในเงิน

ลงทุนระยะสั้นได้แก่พันธบัตรรัฐบาล	ใบรับฝากเงินและตั๋ว

แลกเงินสุทธิจำนวน	17,454.20	ล้านบาท	ลงทุนในเงินลงทุน

ระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกันจำนวน	 322.84	 ล้านบาท	

ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆและระบบส่งไฟฟ้า	

จำนวนรวม	15,754.40	ล้านบาท	และบริษัทย่อยลงทุนใน

กิจการร่วมค้าจำนวน	440.96	ล้านบาท	ในขณะที่	 กฟผ.	

และบริษัทย่อยรับเงินจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน	649.56	ล้านบาท	รับเงินจาก

การจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน	199.73	ล้านบาท	รับเงินจาก

รายได้รอการรับรู้ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างระบบ

ส่งไฟฟ้าจำนวน	681.76	ล้านบาทและรับเงินปันผลจากบริษัท

ร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน	719.91	ล้านบาท	

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จำนวน	36,989.55	

ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากมีการชำระคืนหนี้สินระยะยาว

จำนวน	24,974.51	ล้านบาท	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินจำนวน	

14,984.29	ล้านบาท	บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยจำนวน	1,595.00	ล้านบาท	ในขณะที่มีการกู้เงินเพิ่ม

จำนวน	4,564.25	ล้านบาท	

4)	อัตราส่วนทางการเงิน	

จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในงวดสิ้นสุดวันที่	

31	 ธันวาคม	 2549	 และ	 2548	 กฟผ.	 และบริษัทย่อยมี

อัตราส่วนทางการเงิน	ดังนี้	
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  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

	

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง		 (เท่า)		 1.36	 1.11	

	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 (เท่า)		 1.26	 0.99	

	 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		 (เท่า)		 0.74	 0.62	

	

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) 

	

	 อัตรากำไรขั้นต้น		 (ร้อยละ)	 15.35	 7.71	

	 อัตรากำไรสุทธิ		 (ร้อยละ)	 11.61	 (0.06)	

	 EBITDA		 (ล้านบาท)	 66,811.00	 29,671.47	

	

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)  

	

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์		 (ร้อยละ)		 10.05	 (0.04)	 	

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร		 (ร้อยละ)		 22.86	 6.88	 	

	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์		 (เท่า)		 0.89	 0.70	 	

	

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

	

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน		 (เท่า)		 0.87	 1.05	

	 อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย		 (เท่า)		 7.07	 1.24	

	 อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน		(เท่า)	(Cash	Basis)	 1.34	 0.70	

หมายเหตุ:		

EBITDA	คำนวณจากกำไรสุทธิที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่ายอื่นๆ	

    ปี 2549 ปี 2548 



คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการ กฟผ. 

 

คณะกรรมการบริหาร กฟผ. 

 

คณะกรรมการบริหารของสายงาน 
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จากการที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษา	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2549	เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ	สิทธิ	และ

ประโยชน์ของ	บริษัท	กฟผ.	จำกัด	(มหาชน)	พ.ศ.	2548	และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วย				

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2548	 ซึ่งมีผลให้	 บริษัท	 กฟผ.	 จำกัด	 กลับสู่สถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจ	คือ							

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	ดังเดิม	จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	เพื่อความเหมาะสม	และ

สอดคล้องกับสถานภาพ	ดังนี้	

การบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง	

ผู้รับผิดชอบในการสอบทาน	

กระบวนการบริหารความเสี่ยง	

สืบเนื่องจากการ	กลับสู่สถานะเดิม	ประกอบกับการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึงความพอเพียงและ

ความน่าเชื่อถือของพลังงานไฟฟ้า	ส่งผลให้ปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกของ	กฟผ.	ที่มีผลกระทบต่อ			

การดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากปี	2548	แต่ยังคงจำแนกเป็น	6	ประเภท	ดังนี้	

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน	

เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	และการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ	กฟผ.	อย่างเหมาะสม	อันจะนำไปสู่การขยายการ

เจริญเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต	กฟผ.	จึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้า	และมีการประสาน

งานติดตามข้อมูลกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด	เพื่อการจัดทำโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า	และโครงสร้างค่าไฟฟ้าในอนาคต	

ด้านการแข่งขัน	แม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมติให้	กฟผ.	มีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนร้อยละ	50	ของกำลังผลิต

ไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี	2554-2558	โดยไม่ต้องเข้าประมูล	แต่จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง	อาจส่งผลให้มี		



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน กฟผ. 

 

คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในระดับสายงาน 

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน กฟผ. 
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ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนด้านเทคนิค	

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง	

การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายด้านการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้	อาทิ	แนวทางการจัดทำ	PDP.	ในปัจจุบันที่

กำหนดให้ต้องผ่านการรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	โดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนการผลิตในส่วนของ	กฟผ.	และ

เอกชนอย่างชัดเจน	เป็นต้น	ดังนั้น	กฟผ.	จึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายหลังปี	2554				

ไว้ด้วย	นอกจากนี้ข้อยุติใน	พ.ร.บ.	ประกอบกิจการพลังงานที่อาจนำ	กฟผ.	เข้าสู่ระบบแข่งขันที่	กฟผ.	จะต้องเตรียมความพร้อมสูงขึ้น	

ความเสี่ยงด้านการเงิน	

กฟผ.	บริหารสภาพคล่องโดยการจัดหาแหล่งเงินทุน	ให้เพียงพอกับความต้องการ	ทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว	รวมทั้งมี				

การบริหารจัดการดอกเบี้ยเงินกู้ตามสภาวะการตลาดด้วย	

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในปี	2549	กฟผ.	มีการออกพันธบัตรในประเทศ

เพื่อลดสัดส่วนหนี้เงินกู้สกุลต่างประเทศลง	มีการแปลงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาท	และได้ซื้อเงินตราต่างประเทศ						

เป็นการล่วงหน้าตามสภาวะการตลาด	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	

โดยที่	กฟผ.	เป็นองค์กรของรัฐ	มีภารกิจหลักในการผลิต	จัดให้ได้มา	และจัดส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบกับ

ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อการเติบโตของประเทศ	การรักษาความเพียงพอ	ความมั่นคง	และความเชื่อถือได้ของพลังงาน

ไฟฟ้าจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของ	กฟผ.		

เพื่อลดความเสี่ยงด้านความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าและการหยุดเดินการผลิตไฟฟ้านอกแผน	กฟผ.	ได้นำระบบบริหารจัดการ	

โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงป้องกัน	และมีการรักษาความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต่างๆ	ของ	กฟผ.	ผลการดำเนินงาน	
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สามารถรักษาความพร้อมจ่ายของระบบผลิตได้ร้อยละ	87.69				

ดีกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน	(ค่าเฉลี่ยของ	NERC	เท่ากับร้อยละ	

86.4)	และควบคุมสมรรถนะของระบบส่งโดยมีค่าเฉลี่ยระยะ

เวลาที่ไฟฟ้าดับ	(SAIDI)	เท่ากับ	5.284	นาที/จุดจ่ายไฟ		ค่าเฉลี่ย

จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ	(SAIFI)	เท่ากับ	0.296	ครั้ง/จุดจ่ายไฟ	

และ	system-minutes	เท่ากับ	1.265	เมกะวัตต์-นาที/เมกะวัตต	์	

สำหรับการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้า	

ในส่วนของการผลิตถ่านที่เหมืองแม่เมาะ	 กฟผ.	 มีระบบ

ควบคุมคุณภาพด้านการผลิตถ่านลิกไนต์	 (ISO9001/2000	

Production)	ส่วนน้ำมัน	และก๊าซธรรมชาติ	กฟผ.	มีการ

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ	บริษัท	ปตท.จำกัด	(มหาชน)	

เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงให้พอเพียงกับการผลิตกระแสไฟฟ้า	

ตลอดจนมีการจัดทำแผนงานควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงด้าน

ระบบส่ง	หรือระบบ	SCADA	(ระบบจัดการข้อมูล)	ล่มจาก

การก่อการร้าย	หรือวินาศกรรม	หรือภัยธรรมชาติ		

ด้านสารสนเทศ	กฟผ.	ได้กำหนดแนวทาง	กระบวนการ	วิธี

การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้เป็นไปอย่างมี

ระบบ	และยังได้พัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยการจัดทำ

แผนข้อกำหนดมาตรฐาน	กฟผ.	ด้านความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ	 แผนงานปรับปรุงระบบ	 Backup	 Site	

พร้อมแผนการ	Diaster	Recovery	สำหรับ	Server	ระดับ

องค์การ	 แผนงานจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองแห่งที่	 2	

นอกสำนักงานใหญ่	เป็นต้น	นอกจากนี้	กฟผ.	ยังสนับสนุน

การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องทั่วทั้งองค์การ	(Open	

Source)	และเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์การ

ได้จึงมีโครงการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การ	(ERP)	มา

ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย	

ความเสี่ยงด้านบุคลากร		

ในปี	2549	กฟผ.	ได้กลับมามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจดังเดิม	

ดังนั้น	ความเสี่ยงด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการแปลงสภาพจึงหมดไป	แต่	กฟผ.	ยังมีการ

ประเมินสมรรถนะความสามารถ	(Competency)	ผู้ปฏิบัติ

งานทุกระดับ	และจัดทำข้อมูลตำแหน่งงาน	(Job	Profile)	

ทุกตำแหน่งงาน	เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล	

รวมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่กำหนดไว้

อย่างต่อเนื่อง	
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ความเสี่ยงด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม		

การพัฒนากำลังการผลิตและระบบส่งกำลังไฟฟ้าของ	กฟผ.	

อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 ในแง่ของผล

กระทบต่อสุขภาพอนามัย	 วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตใน		

ท้องถิ่น	และการเกษตรกรรม	ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการ

ต่อต้านของชุมชนในพี้นที่	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนิน

งานและการพัฒนาต่างๆ	ของ	กฟผ.	ในอนาคต		

กฟผ.	จึงดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุผล

ข้อเท็จจริง	โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง	

โรงไฟฟ้าและสายส่ง	นอกจากนั้น	กฟผ.	ยังได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	และให้ความสำคัญต่อ

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

พื้นที่ให้ดีขึ้น	ด้วยการพัฒนาอาชีพ	สร้างงาน	จ้างแรงงาน

ท้องถิ่น	สร้างรายได้	และสนับสนุนวิถีชุมชนให้เข้มแข็ง	เช่น	

การดำเนินงานโครงการชีววิถี	 รวมทั้งร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง	

ยั่งยืนในที่สุด	

นอกจากนี้	 ยังได้พิจารณาการใช้พลังงานหมุนเวียน	 อาทิ	

พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	

หรือพลังงานชีวมวล	มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลด	

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		

ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ	ของ	กฟผ.	อาจมีความเสี่ยงที่

ไม่สามารถดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน	กฟผ.	จึงได้ดำเนิน

การจัดการกับความเสี่ยงด้านนี้โดยรวบรวมกฏหมายที่ต้อง

ปฏิบัติ	จัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน	ตลอดจนให้ความรู้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นการป้องกันข้อผิดพลาด	รวมทั้ง

ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามหลักการปฏิบัติ	และดำเนินการให้ถูก

ต้องตามกฎหมาย	อีกประการหนึ่งในปี	2549	กฟผ.	ได้กลับ

มามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจดังเดิม	ดังนั้น	ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ความเสี่ยงที่อาจเกิด

จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง	กฟผ.	และบริษัทในเครือ	

หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดหา

เชื้อเพลิงให้บริษัทในเครือ	และการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายค่าซื้อ

ไฟฟ้า	(ส่วน	EP)	ไม่ถูกต้อง	จึงหมดไป	



กฟผ. ศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้อยู่เสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีพลังความคิดสร้างสรรค์ มอง

การณ์ไกล และพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อความพร้อมเป็นผู้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และ 

“มุ่งสู่ความเป็นสากล” มากขึ้น 



สร้างสรรค์(Innovative)
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โครงสร้างองค์การ

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน 
ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย 

ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน 

ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

	 	 คณะกรรมการ	กฟผ.	

	

	 	 ผู้ว่าการ	

	 	 	 สำนักงานตรวจสอบภายใน	
	 	 	 สำนักผู้ว่าการ	

	

	

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน 

ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี 

 
รองผู้ว่าการบริหาร 
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 

 

รองผู้ว่าการพัฒนา 
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 

ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง 

ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง 

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานพัฒนา 
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	 	 คณะกรรมการ	กฟผ.	

	

	 	 ผู้ว่าการ	

	 	 	 สำนักงานตรวจสอบภายใน	
	 	 	 สำนักผู้ว่าการ	

	

	

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า  
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 1 

ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 

ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 3 

ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา 

ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า 

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง 

ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิง 

 

รองผู้ว่าการระบบส่ง 
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง 

ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง 

 

รองผู้ว่าการควบคุมระบบ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 

ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 
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โครงสร้างการจัดการองค์การ

ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	

2511	 กำหนดให้มีคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	(คณะกรรมการ	กฟผ.)	ประกอบด้วยประธาน

กรรมการ	และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน	10	ท่านรวมทั้งผู้ว่าการ	

ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 รวมเป็น	 11	 ท่าน	 คณะ

กรรมการ	กฟผ.	ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี	เพื่อทำ

หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ	กฟผ.	

และเพื่อให้การบริหารจัดการองค์การเป็นไปอย่างโปร่งใส	

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	 Corporate	

Governance)	คณะกรรมการ	กฟผ.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรองงานของ

คณะกรรมการ	กฟผ.	ได้แก่	คณะกรรมการกลั่นกรองของ

คณะกรรมการ	 กฟผ.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและ	คณะกรรมการสรรหา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ	และผู้อำนวยการฝ่าย	

อนึ่ง	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	-	22	มีนาคม	2549	กฟผ.	มี

สภาพเป็น	บมจ.กฟผ.	และจากคำพิพากษาของศาลปกครอง

สูงสุด	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.	2549	เป็นผลให้	กฟผ.	

กลับมีสถานะเช่นเดิม	ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้	

1.	รายนามคณะกรรมการ	กฟผ.	

1.1	 ระหว่างวันที่	1	มกราคม	-	22	มีนาคม	2549	ประกอบด้วย	

 ลำดับที่ รายนามกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

	

	 1	 นายชัยอนันต์		สมุทวณิช		 ประธานกรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 2	 นายณอคุณ		สิทธิพงศ์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 3	 พลตำรวจโทดำรงศักดิ์		นิลคูหา	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 4	 นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์	 กรรมการ	 21	 เม.ย.	2547	

	 5	 นายพิชัย		ชุณหวชิร	 กรรมการ	 31	 ส.ค.	 2547	

	 6	 นายสุจริต		ปัจฉิมนันท์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 7	 นางวณี		สัมพันธารักษ์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 8	 นายแล		ดิลกวิทยรัตน์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 9	 นายศานิต		ร่างน้อย	 กรรมการ	 18	 ส.ค.	 2548	

	 10	 นางเกศินี		วิฑูรชาติ	 กรรมการ	 16	 ก.ย.	 2548	

	 11	 นายไกรสีห์		กรรณสูต	 กรรมการ	 6	 ก.ย.	 2547	

	

หมายเหตุ	 :	 ลำดับที่	 1.	 ขอลาออกตั้งแต่วันที่	6	กุมภาพันธ์	2549	
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1.2	 ระหว่างวันที่	23	มีนาคม	-	23	ตุลาคม	2549	ประกอบด้วย	

	 ลำดับที่ รายนามกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

	

	 1	 นายสุจริต		ปัจฉิมนันท์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 2	 นางวณี		สัมพันธารักษ์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 3	 นายณอคุณ		สิทธิพงศ์		 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 4	 นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์	 กรรมการ	 21	 เม.ย.	2547	

	 5	 พลตำรวจโทดำรงศักดิ์		นิลคูหา	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 6	 นายแล		ดิลกวิทยรัตน์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 7	 นายพิชัย		ชุณหวชิร	 กรรมการ	 31	 ส.ค.	 2547	

	 8	 นายศานิต		ร่างน้อย	 กรรมการ	 29	 ส.ค.	 2549	

	 9	 นายสรร		วิเทศพงษ์	 กรรมการ	 29	 ส.ค.	 2549	

	 10	 นายไกรสีห์		กรรณสูต	 กรรมการ	 6	 ก.ย.	 2547	

	

หมายเหตุ	 :	 ลำดับที่	 3.	 กรรมการ	กฟผ.	ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ	กฟผ.	ตั้งแต่วันที่	19	พฤษภาคม	2549		

	 	 	 7.	 ขอลาออกตั้งแต่วันที่	26	กันยายน	2549	

	

	
1.3	 ระหว่างวันที่	24	ตุลาคม	-	31	ธันวาคม	2549	ประกอบด้วย	

 ลำดับที่ รายนามกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

	

	 1	 นายพรชัย		รุจิประภา	 ประธานกรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 2	 นายกฤษณ์		กาญจนกุญชร	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 3	 นายพงศ์โพยม		วาศภูติ	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 4	 นายแล		ดิลกวิทยรัตน์	 กรรมการ	 7	 เม.ย.	2547	

	 5	 นายวิทยา		คชรักษ์	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 6	 นายเฉลิมศักดิ์		วานิชสมบัติ	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 7	 นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์	 กรรมการ	 21	 เม.ย.	2547	

	 8	 นายศานิต		ร่างน้อย	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 9	 นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 10	 พลโทสมพล		วีระศักดิ์	 กรรมการ	 24	 ต.ค.	 2549	

	 11	 นายไกรสีห์		กรรณสูต	 กรรมการ	 6	 ก.ย.	 2547	
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2.	องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ	กฟผ.	

องค์ประกอบและการสรรหา	แต่งตั้ง	ถอดถอน	หรือพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ	กฟผ.	ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ			

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2511	ประกอบกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้	

	 1.	 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน

สิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	

	 	 ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง 

	 2.	 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ	3	ปี		

	 	 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

	 3.		 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ	ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจะพ้นจาก

ตำแหน่งเมื่อ	ตาย	ลาออก	คณะรัฐมนตรีให้ออก	และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม	

  เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ

หรือกรรมการแทนได้ 

  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของประธานกรรมการ

หรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทน 

3.	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	กฟผ.	

ภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2511	คณะกรรมการ	กฟผ.	มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย	และ

ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ	กฟผ.	รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับ	เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ	

เช่น		

	 1.	 ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ	กฟผ.	

	 2.	 ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน	

	 3.	 กำหนดตำแหน่ง	อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง	

	 4.	 ควบคุมดูแลจัดให้มีเงินสำรองและเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการและลงทุน	

	 5.	 ให้ความเห็นชอบการบรรจุ	แต่งตั้ง	เลื่อนลด	ตัดเงินเดือนค่าจ้าง	ลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงานชั้นผู้อำนวยการ

ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	
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4.	การประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน	และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม	โดยเลขานุการคณะกรรมการ	กฟผ.	จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบให้กรรมการก่อนการประชุมฯ	5	วันทำการ	เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอ	โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการ	จัดส่งให้กระทรวงการคลัง	และพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	

5.	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการ	

ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2511	ตามนโยบายของ

รัฐบาล	ระเบียบหรือข้อบังคับของ	กฟผ.	รวมทั้งมติคณะกรรมการ	กฟผ.	และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง		

6.	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย		

6.1	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแต่งตั้ง ดังนี้  

1.	 นายแล	ดิลกวิทยรัตน์	 ประธานกรรมการ	

2.	 นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	 กรรมการ	

3.	 นายวิทยา	คชรักษ์	 กรรมการ	

4.	 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	 เลขานุการ(โดยตำแหน่ง)	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	

1.	 ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยงทุกด้านของ	กฟผ.	

2.	 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล		

3.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ข้อกำหนด	และนโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	กฟผ.		

4.	 การใช้ระบบสารสนเทศที่คุ้มค่า	ตรงตามวัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์การ	

5.	 การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 ตามที่ผู้สอบบัญชีและ

สำนักงานตรวจสอบภายในเสนอแนะ	
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6.	 การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน	และการแต่งตั้ง	โยกย้าย	และพิจารณาความดีความชอบของผู้อำนวยการ

สำนักงานร่วมกับผู้ว่าการ	

7.	 ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปี	

8.	 ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง	

9.	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กฟผ.	มอบหมาย	ทั้งนี้	ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ		

คณะกรรมการตรวจสอบ	

6.2	คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการ	กฟผ.	

คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแต่งตั้ง ดังนี้ 

	

1.	 นายวิทยา	คชรักษ์	 ประธานกรรมการ	

2.	 นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	 กรรมการ	

3.	 นายเฉลิมศักดิ์	วานิชสมบัติ	 กรรมการ	

4.	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 กรรมการ	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการ กฟผ. 

	

1.	 พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน	การลงทุน	นโยบายและแผน	และงบประมาณประจำปีของ	กฟผ.	ที่ฝ่าย

บริหาร	ฯ	เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	รวมทั้งกำหนด

แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	กฟผ.	

2.	 พิจารณากลั่นกรองเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ	กฟผ.	และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหาร	ฯ	เสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการ	กฟผ.	ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	รวมทั้งกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างของ	กฟผ.	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ	กฟผ.		

3.	 กำหนดนโยบาย	และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของ	กฟผ.	

4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.	

6.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแต่งตั้ง ดังนี้  

	

1.	 นายศานิต	ร่างน้อย	 ประธานกรรมการ	

2.	 นายเฉลิมศักดิ์	วานิชสมบัติ	 กรรมการ		

3.	 พลโทสมพล	วีระศักดิ์	 กรรมการ	

4.	 นางสาวสุธารัตน์	อังจันทร์เพ็ญ	 เลขานุการ	

	 รองผู้ว่าการพัฒนา	
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

	

1.	 ดำเนินการให้มั่นใจว่า	กฟผ.	มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งรวมถึงนโยบายและการ

ดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับ	กฟผ.		

2.	 สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหาร	และการควบคุมความเสี่ยง	รวมถึงกระบวนการ

ตรวจสอบและรายงานผล		

3.	 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง	

4.	 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ	

5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ	กฟผ.	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.	

6.4	คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ	

คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแต่งตั้งดังนี้ 

	

1.	 นายพรชัย	รุจิประภา	 ประธานกรรมการ	

2.	 นายแล	ดิลกวิทยรัตน์	 กรรมการ	

3.	 นายวิทยา	คชรักษ์	 กรรมการ	

4.	 พลโทสมพล	วีระศักดิ์	 กรรมการ	

5.		 นายวีระวัฒน์	ชลายน	 กรรมการ	

6.	 นายคำผุย	จีราระรื่นศักดิ์	 กรรมการ	

7.		 นายไกรสีห์	กรรณสูต	 กรรมการและเลขานุการ	

		 ผู้ว่าการ	กฟผ.	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ 

	พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง	สับเปลี่ยน	หมุนเวียน	ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ		

6.5	คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการ	และผู้อำนวยการฝ่าย	

คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแต่งตั้งดังนี้  

-	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	-	23	ตุลาคม	2549	ประกอบด้วย		

1.	 ผู้ว่าการ	กฟผ.	 ประธานกรรมการ	

2.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	 กรรมการ	

3.	 นายวิทยา	คชรักษ์	 กรรมการ	

4.	 รองผู้ว่าการทุกสายงาน	 กรรมการ	

5.	 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล	 เลขานุการ	
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-	ระหว่างวันที่	24	ตุลาคม	-	31	ธันวาคม	2549	ประกอบด้วย		

1.	 ผู้ว่าการ	กฟผ.	 ประธานกรรมการ	

2.	 นายวิทยา	คชรักษ์	 กรรมการ	

3.	 รองผู้ว่าการทุกสายงาน	 กรรมการ	

4.	 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล	 เลขานุการ	

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย 

พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการ	กฟผ.	พิจารณาแต่งตั้ง	สับเปลี่ยน	หมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ	

และผู้อำนวยการฝ่าย	หรือเทียบเท่า	

7.	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	กฟผ.	

ในปี	2549	กฟผ.	ได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	ที่มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	โดยคณะกรรมการได้ประเมินเป็น	2	แบบ	

คือ	แบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล	(Self	Assessment)	และ	แบบประเมินผลคณะกรรมการ	(Board	Evaluation)	ดังนี้		
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	 แบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล	(Self	Assessment)	ประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินจำนวน	6	หัวข้อ	คือ	ความ

โดดเด่นในความรู้ความสามารถ	(Core	Competency)	ความเป็นอิสระ	(Independence)	ความพร้อมในการปฏิบัติ

ภารกิจ	(Preparedness)	ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ	(Practices	as	a	Director)	การปฏิบัติหน้าที่

ในคณะกรรมการ	 (Committee	 Activities)	 และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การ	 (Development	 of	

Organization)	โดยผลการประเมินในภาพรวมทั้ง	6	หัวข้อ	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	

	

	 แบบประเมินผลคณะกรรมการ	(Board	Evaluation)	ประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินจำนวน	4	หัวข้อ	คือ	การ

ประชุมและคณะกรรมการ	การสื่อสาร	ขั้นตอนการทำงาน	และความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารโดยผลการประเมินในภาพ

รวม	ทั้ง	4	หัวข้อ	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	
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คณะกรรมการกฟผ.
ระหว่างวันที่1มกราคม-23ตุลาคม2549

นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	 อายุ	53	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 Ph.D.	(M.E.)	Oregon	State	University,	U.S.A.	

	 	 M.S.	(M.E.)	Oregon	State	University,	U.S.A	

	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(เครื่องกล)	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	47	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2541	 -	 2543	 :	 รองอธิการบดี	ฝ่ายวิจัยและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	

ปี	2544	-	 2546	 :	 รองอธิการบดี	ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	

	

-ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  

-พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กฟผ.เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 

นายชัยอนันต์	สมุทวณิช	 อายุ	62	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 Ph.D.	University	of	Wisconsin	(Madison),	U.S.A.	

	 	 M.A.	University	of	Wisconsin	(Madison),	U.S.A.	

	 	 B.A.	Victoria	University	of	Wellington,	New	Zealand	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2539	-	 2549	 :	 ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย	

ปี	2546	-	 2548	 :	 อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย	

	 	 -	 นายกราชบัณฑิตยสถาน	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 

- ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549  
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นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	 อายุ	56	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 Master	of	Comparative	Law,	University	of	Illinois,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	 นิติศาสตร์บัณฑิต	 (เกียรตินิยม)	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 	 เนติบัณฑิตไทย	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	38	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	สมาคมส่งเสริม

สถาบัน	กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Director	(FN)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	

Statements	(UFS)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2543	 :	 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ	

ปี	2545	 :	 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด	

ปี	2547	 :	 อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษากฎหมาย	สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย	

ปี	2548	 :	 ผู้ตรวจราชการอัยการ	สำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการ	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองอัยการสูงสุด		สำนักงานอัยการสูงสุด	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 

 

พลตำรวจโทดำรงศักดิ์	นิลคูหา	 อายุ	63	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	(นรต.)	

	 	 หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Director	(FN)	สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2541	 -	 2543	 :	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	

ปี	2543	-	 2545	 :	 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	

ปี	2545	-	 2546	 :	 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	

ปี	2546	-	 2547	 :	 รองประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า	

 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กฟผ.เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 
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นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	 อายุ	61	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคม	

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2536	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	

ปี	2537	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	

ปี	2539	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	

ปี	2544	 :	 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	

ปี	2545	 :	 อธิบดีกรมการปกครอง	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กฟผ.เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 

 

		

	

	

นายพิชัย	ชุณหวชิร	 อายุ	57	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	Indiana	University	of	Pennsylvania,	

U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน		

รุ่นที่	4313	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2546	-	 2549	 :	 กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	

บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)		

ปี	2547	-	 2549	 :	 กรรมการบริษัท	ไทยลู้บเบส	จำกัด	(มหาชน)	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร	บริษัท	

ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	

	

-	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 

- ลาออกจากการเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 
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นายแล	ดิลกวิทยรัตน์	 อายุ	59	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	(Development	Studies)	สถาบันสังคมศาสตร์	กรุงเฮก	

ประเทศเนเธอร์แลนด์	

	 	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

	 	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	และ	Finance	

for	Non	-	Finance	Director	(FN)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2516	-	 ปัจจุบัน	 :	 ผู้ดำเนินการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์	สำหรับ

ผู้นำสหภาพแรงงานและ	หลักสูตรการบริหารงาน

บุคคลและแรงงานสัมพันธ์	 คณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 :	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 มหาวิทยาลัยเกริก	 และมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	

	 	 	 	 :	 วิทยากรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ	กองกิจการ	

พลเรือน	กองทัพบก	วิทยาลัยการปกครอง	และ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองศาสตราจารย์	 (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและ	

การจัดการ)	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

	

นางวณี	สัมพันธารักษ์	 อายุ	62	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 Ph.D.	Oregon	State	University,	U.S.A.	

	 	 M.Sc.	(Soil	Science)	Oregon	State	University	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	 (ปฐพีวิทยา)	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	และ	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคม		

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2532	-	 2535	 :	 ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านเศรษฐศาสตร์การวางแผน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	

ปี	2535	-	 2540	 :	 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	

ปี	2540	-	 2545	 :	 รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	

ปี	2545	-	 2547	 :	 เลขาธิการสำนักงานนโยบาย	 และแผนทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากร	

ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กฟผ.เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 
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นางเกศินี	วิฑูรชาติ	 อายุ	59	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)	University	of	Texas	at	Austin	,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	การเงินและ

การธนาคาร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2543	-	 2544	 :	 กรรมการปรับปรุงหลักสูตร	 คณะพาณิชยศาสตร์	

และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ปี	2544	-	 2547	 :	 อนุกรรมการ	สภามหาวิทยาลัย	ด้านการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 คณบดี	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. (บมจ. กฟผ.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 

	

	

นายศานิต	ร่างน้อย	 อายุ	58	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 ((Industrial	

Engineering)	The	Pennsylvania	State	University,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(	 วิศวกรรมอุตสาหการ)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Director	(FN)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2546		 	 :	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	

ปี	2547	-	2549	 :	 รองปลัดกระทรวงการคลัง	

ปี	2549		 	 :	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. (บมจ. กฟผ.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 
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นายไกรสีห์	กรรณสูต	 อายุ	59	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 (วิศวกรรมไฟฟ้า)	

University	of	Washington,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	43	

	 	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Management	 Program	 (AMP),	

Harvard	Business	School,	Harvard	University,	U.S.A.	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบัน	กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	 Understanding	 the	 Fundamental	 of	 Financial	

Statements	(UFS)	ของIOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2541	 -	 2543	 :	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง	กฟผ.	

ปี	2543	-	 2545	 :	 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบำรุงรักษา	กฟผ.	

ปี	2545	-	 2546	 :	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จำกัด	

(มหาชน)	

ปี	2547		 	 :	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	กฟผ.	

กันยายน	2547	 :	 ผู้ว่าการ	กฟผ.	และกรรมการ	กฟผ.	(โดยตำแหน่ง)	

มิถุนายน	2548	-	มีนาคม	2549	 :	 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	 บริษัท	

กฟผ.	จำกัด	(มหาชน)	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และกรรมการ	กฟผ.	

(โดยตำแหน่ง)	และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ	กฟผ.	

	

	

นายสรร	วิเทศพงษ์	 อายุ	52	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	Tasmania	University	Australia	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)รุ่น	4616	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2539	-	 2541	 :	 Alternate	 Executive	 Director	 ธนาคารโลก				

กรุงวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา	

ปี	2541	 -	 2542	 :	 ผู้อำนวยการกองนโยบายเงินกู้	สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง		

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		กระทรวง

การคลัง	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 
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นายกฤษณ์	กาญจนกุญชร	 อายุ	58	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาเอกกฎหมาย	University	of	Manchester		สหราช

อาณาจักร		

	 	 ปริญญาโทกฎหมาย	 University	 of	 Manchester	 	 สหราช

อาณาจักร		

	 	 ปริญญาตรีกฎหมาย	University	of	Oxford		สหราชอาณาจักร	

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี	2544	-	2545	 :	 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

ปี	2545	-	2547	 :	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส		

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -		ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 

นายพรชัย	รุจิประภา	 อายุ	54	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาเอก	 -	 Regional	 Economics	 University	 of	

Pennsylvania	,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาโท	 -	 Regional	 Economics	 University	 of	

Pennsylvania	,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาโท	 -	พัฒนบริหารศาสตร์	 สาขารัฐประศาสนศาสตร์	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	

	 	 ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	 (อุตสาหกรรมการเกษตร)	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	41	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี	2540	-	2542	 :	 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการประสานการ

พัฒนา	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน

บ้าน	 (สพบ.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ปี	2542	-	2546	 :	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	(สศช.)	

ปี	2546	-	2549	 :	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 

คณะกรรมการกฟผ.
ระหว่างวันที่24ตุลาคม-31ธันวาคม2549
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นายแล	ดิลกวิทยรัตน	์ อายุ	59	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	(Development	Studies)	สถาบันสังคมศาสตร์	กรุงเฮก	

ประเทศเนเธอร์แลนด์	

	 	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

	 	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	และ	Finance	

for	Non	-	Finance	Director	(FN)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี	2516	-	 ปัจจุบัน	 :	 ผู้ดำเนินการอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์	สำหรับ

ผู้นำสหภาพแรงงานและ	หลักสูตรการบริหารงาน

บุคคลและแรงงานสัมพันธ์	 คณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 :	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 มหาวิทยาลัยเกริก	 และมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	

	 	 	 	 :	 วิทยากรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ	กองกิจการ	

พลเรือน	กองทัพบก	วิทยาลัยการปกครอง	และ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองศาสตราจารย์	 (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและ	

การจัดการ)	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

	

นายพงศ์โพยม	วาศภูติ	 อายุ	58	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

  ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์	(เกียรตินิยม)		สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	

	 	 ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์บัณฑิต.(เกียรตินิยม)	 	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี	2546	-	2547	 :	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

ปี	2547		 	 :	 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

ปี	2547	-	2548	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	

ปี	2548	-	2549	 :	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 -	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 
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นายเฉลิมศักดิ์	วานิชสมบัติ	 อายุ	58	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขา	Soil	Science	จาก	

University	of	Missouri,U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาปฐพีวิทยา	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

	 	 หลักสูตร	 นบส.	 1	 รุ่นที่	 9	 ของสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	(กพ.)	

	 	 หลักสูตร	 นบส.	 2	 รุ่นที่	 17	 ของสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	(กพ.)	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(	วปอ.)	รุ่นที่	43		

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี	2548	-	2549	 :	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน	

ปี	2549		 	 :	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 และรักษา

ราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบาย	 และ	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช		กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

	

	

	

นายวิทยา	คชรักษ์	 อายุ	64	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาตรี	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	 สาขาไฟฟ้ากำลัง	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2539	-	2540	 :	 ผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	กฟผ.	

ปี	2540	-	2543	 :	 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	2	กฟผ.	

ปี	2543	-	2545	 :	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

	
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 
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นายศานิต	ร่างน้อย	 อายุ	58	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 ((Industrial	

Engineering)	The	Pennsylvania	State	University,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(	วิศวกรรมอุตสาหการ)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Director	(FN)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 
ปี	2546		 	 :	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	

ปี	2547	-	2549	 :	 รองปลัดกระทรวงการคลัง	

ปี	2549		 	 :	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง	

	

-	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. (บมจ. กฟผ.) เมื่อวันที่ 18 

สิงหาคม 2548 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 

นายจุลสิงห์	วสันตสิงห	์ อายุ	56	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 
	 	 Master	of	Comparative	Law,	University	of	Illinois,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	 นิติศาสตร์บัณฑิต	 (เกียรตินิยม)	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 	 เนติบัณฑิตไทย	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	38	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	สมาคมส่งเสริม

สถาบัน	กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Director	(FN)	ของ	IOD	

	 	 หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	

Statements	(UFS)	ของ	IOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2543	 :	 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ	

ปี	2545	 :	 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด	

ปี	2547	 :	 อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษากฎหมาย	สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย	

ปี	2548	 :	 ผู้ตรวจราชการอัยการ			สำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการ	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองอัยการสูงสุด		สำนักงานอัยการสูงสุด	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 

 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ��

พลโทสมพล	วีระศักดิ์	 อายุ	56	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

	 	 หลักสูตรหลักประจำ	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	(รุ่นที่	61)	

	 	 หลักสูตรเสนาธิการทหาร	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	(รุ่นที่	37)	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)รุ่นที่	45	

	 	 หลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 และ

หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประสบการณ์การทำงาน 

	

ปี	2545	-	2546	 :	 รองประธานกรรมการประสานงานป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด	ของศูนย์รักษาความปลอดภัย	กอง

บัญชาการทหารสูงสุด	

ปี	2546	-	2548	 :	 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย	กองบัญชาการ	

ทหารสูงสุด	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 เจ้ากรมการสื่อสารทหาร	กองบัญชาการทหารสูงสุด		

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 

นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 อายุ	50	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	Williams	College	,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(	วปอ.)	รุ่นที่	35	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2543	-	2546	 :	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	

ปี	2546	-	2547	 :	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนระดับ	10	ของ	สศช.	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	

	 	 -	 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	

	 	 -	 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	ของ	สศช.	

	

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 

 

 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย��

นายไกรสีห์	กรรณสูต	 อายุ	59	ปี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 (วิศวกรรมไฟฟ้า)	

University	of	Washington,	U.S.A.	

	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	43	

	 	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Management	 Program	 (AMP),	

Harvard	Business	School,	Harvard	University,	U.S.A.	

	 	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบัน	กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 	 หลักสูตร	 Understanding	 the	 Fundamental	 of	 Financial	

Statements	(UFS)	ของIOD	

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี	2541	 -	 2543	 :	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง	กฟผ.	

ปี	2543	-	 2545	 :	 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบำรุงรักษา	กฟผ.	

ปี	2545	-	 2546	 :	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จำกัด	

(มหาชน)	

ปี	2547		 	 :	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	กฟผ.	

กันยายน	2547	 :	 ผู้ว่าการ	กฟผ.	และกรรมการ	กฟผ.	(โดยตำแหน่ง)	

มิถุนายน	2548	-	มีนาคม	2549	 :	 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	 บริษัท	

กฟผ.	จำกัด	(มหาชน)	

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน 

	 	 -	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และกรรมการ	กฟผ.	

(โดยตำแหน่ง)	และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ	กฟผ.	



คณะผู้บริหาร

	

	

นายรัตนพงษ์	จงดำเกิง		 	อายุ	57	ป	ี

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน  

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	จุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย	

	 -	 ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับ

สูง	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬา	ฯ	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

	 -	 Senior	Executive	Development	Program-1	บริษัท	GE		

	 -	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง	สถาบัน

พระปกเกล้า	

	 -	 Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	

School		

	 -	 Positioning	Utility	Executives	for	Change,	University	of	

Idaho	

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2549	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	

วันที่	31	 มีนาคม	 2549	 ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

วันที่	24	มิถุนายน	2548	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เทคโนโลยี

สารสนเทศ	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2547	 ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารและการเงินกลุ่มระบบส่ง	

วันที่	 6	 ตุลาคม	 2543	 ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อไฟฟ้า	

	

	

นายไกรสีห์	กรรณสูต	 อายุ	59	ปี	

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 (วิศวกรรมไฟฟ้า)	

University	of	Washington,	U.S.A.	

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 -	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	43	

	 -	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Management	 Program	 (AMP),	

Harvard	Business	School,	Harvard	University,	U.S.A.	

	 -	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่ง

เสริมสถาบัน	กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 -	 หลักสูตร	 Understanding	 the	 Fundamental	 of	 Financial	

Statements	(UFS)	ของIOD	

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

	

วันที่	 24	ตุลาคม	 2549	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		

	 	 	 	 ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ	กฟผ.	

วันที่	 31	 มีนาคม	 2549	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

วันที่	24	มิถุนายน	2548	 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท	กฟผ.	

จำกัด	(มหาชน)	

วันที่	 6	 กันยายน	2547	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

วันที่	6	 กันยายน	2547	 ลาออกจาก	กฟผ.		

วันที่	 1	 มกราคม	2547	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	

วันที่	 1	 ธันวาคม	2546	 รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ	ทำหน้าที่	

Chief	Planning	Officer	(CPO)	

วันที่	 28	ตุลาคม	 2545	 วิศวกรระดับ	14	สังกัดผู้ว่าการ	ปฏิบัติงาน

ที่บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2543	 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบำรุงรักษา	

	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ��



นางสุรางค์	บุญตานนท์		 อายุ	59	ป	ี

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาตรี	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	 ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับ

สูง	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาฯ	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

	 -	 Senior	Executive	Development	Program-1	บริษัท	GE		 	

	 -	 Finance	 for	 Executives,	 Kellogg	 School	 of	

Management		

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2549	 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน	

วันที่	 31	 มีนาคม	 2549	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารและการเงินกลุ่มผลิต

ไฟฟ้า	

วันที่	 24	มิถุนายน	2548	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริหารและการเงินธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้า	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารและการเงินกลุ่มผลิต

ไฟฟ้า	

	

	

	

	

นายอภิชาต	ดิลกโศภณ		 	อายุ	57	ป	ี

รองผู้ว่าการบริหาร  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 -	 ปริญญาตรี	 วิศวกรรมศาสตร์	 วิศวกรรมโยธา	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 -	 ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับ

สูง	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬา	ฯ	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

	 -	 Senior	Executive	Development	Program-1	บริษัท	GE		

	 -	 Positioning	Utility	Executives	for	Change,	University	of	

Idaho		

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2549	 รองผู้ว่าการบริหาร	และทำหน้าที่	โฆษก	กฟผ.		

วันที่	 31	 มีนาคม	 2549	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2548	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริการ	

วันที่	 24	มิถุนายน	2548	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่จัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2547	 ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	

	

	

	

	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย�7



นายสมบัติ	ศานติจาร	ี อายุ	57	ป	ี

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)		

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 Master	of	Engineering	(Mechanical	Engineering),	Lamar	

University,	U.S.A.		

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย		

	 -	 Senior	Executive	Development	Program-1	บริษัท	GE		

	 -	 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -	 Senior	Executive	Program	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2549	 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า		

วันที่	 31	 มีนาคม	 2549	 รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา	

วันที่	 1	 สิงหาคม	2548	 รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	

วันที่	 24	มิถุนายน	2548	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้า	1	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า	1	

วันที่	 6	 ตุลาคม	 2543	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	1-โรง

ไฟฟ้า	

	

	

นางสาวสุธารัตน์	อังจันทร์เพ็ญ	 อายุ	59	ป	ี

รองผู้ว่าการพัฒนา  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร	เกียรติ

นิยมอันดับ	2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย		

	 -	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง	สถาบัน

พระปกเกล้า	

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2549	 รองผู้ว่าการพัฒนา	

วันที่	31	 มีนาคม	 2549	 รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2548	 รองผู้จัดการใหญ่พัฒนาระบบส่ง	

วันที่	 24	มิถุนายน	2548	 รองผู้จัดการใหญ่ควบคุมระบบ	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2547	 รองผู้ว่าการควบคุมระบบ	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2544	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง	
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นายพายัพ	พงศ์พิโรดม		 	อายุ	58	ป	ี

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง  

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Geotechnical	Engineering	

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย		

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	เกียรตินิยมอันดับ	

2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	 Senior	Executive	Development	Program-1	บริษัท	GE		

	 -	 ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง	

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬา	ฯ		

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

	 -	 Senior	Management	Development	Program,	Harvard	

Business	School	Alumni	Club	of	Malaysia		

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2549	 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง	

วันที่	 31	 มีนาคม	 2549	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิงแข็ง	

วันที่	 24	มิถุนายน	2548	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการเชื้อเพลิงแข็ง	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิงแข็ง	

วันที่	 6	 ตุลาคม	 2543	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเชื้อเพลิง-วางแผน

และพัฒนา	

	

	

	

นายจำนงค์	วงศ์สว่าง	 อายุ	60	ป	ี

รองผู้ว่าการระบบส่ง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	เกียรตินิยม

อันดับ	2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย		

	 -	 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า	

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	31	 มีนาคม	 2549	 รองผู้ว่าการระบบส่ง	

วันที่	 24	มิถุนายน	2548	 รองผู้จัดการใหญ่ระบบส่ง	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 รองผู้ว่าการระบบส่ง	

วันที่	 1	 ตุลาคม	 2544	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง	
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นายวินิจ	แตงน้อย	 อายุ	55	ป	ี

รองผู้ว่าการควบคุมระบบ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 Master	of	Science	in	Industrial	Engineering,	University	of	

Texas,	U.S.A.	

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

	 -	 Senior	Executive	Development	Program-1	บริษัท	GE		

	 -	 Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	

School	 	

	 -	 Senior	 Executive	 Program	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์	

	 -	 หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก	สถาบันวิชาการทหาร

บกชั้นสูง		

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	31	มีนาคม	2549	 รองผู้ว่าการควบคุมระบบ	

วันที่	1	ตุลาคม	2548	 รองผู้จัดการใหญ่ควบคุมระบบ	

วันที่	24	มิถุนายน	2548	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แผนงาน	

วันที่	1	ตุลาคม	2547	 ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายและแผน	

วันที่	1	ตุลาคม	2546	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง	
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นายวิศิษฎ์	อัครวิเนค		 อายุ	58	ป	ี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ  

ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 Master	of	Management	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย		

	 -	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง	สถาบัน

พระปกเกล้า		

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	31	มีนาคม	2549	 วิศวกรระดับ	14	สังกัดผู้ว่าการ		

	 ปฏิบัติงานที่บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จำกัด	

(มหาชน)	

วันที่	1	สิงหาคม	2548	 วิศวกรระดับ	14	สังกัดกรรมการผู้อำนวย

การใหญ่	 ปฏิบัติงานที่บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	

จำกัด	(มหาชน)	

วันที่	24	มิถุนายน	2548	 รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	

วันที่	1	ตุลาคม	2546	 รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา	

วันที่	1	ตุลาคม	2542	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผลิตไฟฟ้า	1-โรงไฟฟ้า

บางปะกง	

	

	

	

นายณรงค์	สีตสุวรรณ	 อายุ	58	ป	ี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ  

ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม 

	 -	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Mechanical	and	Aerospace	

Engineering,	Illinois	Institute	of	Technology,	U.S.A.	

	 -	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	เกียรตินิยม

อันดับ	2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	 Director	 Certification	 Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย		

	 -	 Positioning	Utility	Executives	for	Change,	University	of	

Idaho		

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ 

วันที่	21	เมษายน	2549	 วิศวกรระดับ	14	สังกัดผู้ว่าการ	

	 ปฏิบัติงานที่บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	

จำกัด	(มหาชน)		

วันที่	31	มีนาคม	2549	 รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มผลิตไฟฟ้า	

วันที่	24	มิถุนายน	2548	 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	

วันที่	1	ตุลาคม	2546	 รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มผลิตไฟฟ้า	

วันที่	15	พฤศจิกายน	2545	 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบำรุงรักษา	

วันที่	1	ตุลาคม	2541	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบำรุงรักษา	

	

	

	

ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ	กฟผ.	
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ผู้บริหารที่เกษียณอายุในปี	2549	

นายคำผุย	จีราระรื่นศักดิ	์

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มระบบส่ง กฟผ.  
 
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2546	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
	

	

	

	

	

	

นายกิตติ	สิริกวิน	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มพัฒนา กฟผ.  
	
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2548	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	

	

	

	

	

	

	

	

นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มผลิตไฟฟ้า กฟผ.  
	
ตั้งแต่วันที่	19	พฤษภาคม	2549	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
	

	

	

นายสันทัด	จิรายุวัฒน	์

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน กฟผ.  
ตั้งแต่วันที่	31	มีนาคม	2549	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการเงิน กฟผ.  
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2546	-	30	มีนาคม	2549		
	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน กฟผ.  
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2545	-	30	กันยายน	2546		

	

	

	

	

	

	
	

นายไพบูลย์	เทพมงคล	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการโรงไฟฟ้า กฟผ.  
	
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2546	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
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นายพิชัย	จุลพงศธร	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ.  

ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. และโฆษก กฟผ. 
ตั้งแต่วันที่	31	มีนาคม	2549	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหาร กฟผ.  

ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. 
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2546	-	29	พฤศจิกายน	2548	

	

	

	

	

	

	

	

นายสหาย	รักเหย้า	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.  
	
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2546	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
	
	
	
	

นายขจรศักดิ์	โหตรภวานนท	์

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการแผนงาน กฟผ.  
ตั้งแต่วันที่	31	มีนาคม	2549	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
	

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ.  
ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2547	-	30	มีนาคม	2549		

	

	

	

นายวุฒิชัย	เอกแสงศร	ี

ดำรงตำแหน่ง	รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า	กฟผ.		
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2548	-	30	กันยายน	2549		

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2549	
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กฟผ. คล่องตัว ยืดหยุ่น และเป็น “องค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ด้วยศักยภาพและความสามารถรอบด้าน       

ในการวิเคราะห์และวางแผนอย่างมองการณ์ไกล เพื่อยืนหยัดภารกิจผลิตไฟฟ้าที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม    

อันนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จของประชาชน 



คล่องตัว(Flexible)
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การกำกับดูแลกิจการ

กฟผ.	ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน	 เพื่อ

เสริมสร้างความโปร่งใส	เป็นธรรม	และเป็นพื้นฐานสำคัญ

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	และเพิ่มประสิทธิผลในการ

ประกอบกิจการ	เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	ในปี	2549	

คณะกรรมการ	กฟผ.	จึงมีนโยบายให้จัดทำข้อบังคับว่าด้วย

การกำกับดูแลกิจการ	 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ			

ผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติงาน	 ให้เกิดความโปร่งใสในการ

บริหารจัดการ	โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม

มาตรฐานสากล	6	ประการ	คือ		

	

	 1.	 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบต่ อ ผ ล ก า ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่	

(Accountability)		

	 2.	 ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ	(Responsibility)	

	 3.	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	

(Equitable	Treatment)	

	 4.	 การดำเนินงานที่โปร่งใส	(Transparency)	

	 5.	 การมีวิสัยทัศน์	(Vision)	

	 6.	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	(Ethics)	

คณะกรรมการ	กฟผ.	และฝ่ายบริหาร	ได้กำกับดูแลการ

บริหารงานโดยครอบคลุมหลักสำคัญของการกำกับดูแล

กิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น	ดังนี้	

	

คณะกรรมการ	กฟผ.	

คณะกรรมการ	กฟผ.	ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก

หน่วยงานภาครัฐ	รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้ว่าการ	รวม		

11	คน	กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ

การตัดสินใจ	และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเอาใจ

ใส่	 คณะกรรมการ	 ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความ

ชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการกำกับดูแล	จำนวน	4	คณะ	คือ	คณะ

กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ

กรรมการ	กฟผ.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ

กรรมการสรรหารองผู้ว่าการ		

ในปี	2549	คณะกรรมการฯได้ประชุมรวม	14	ครั้ง	เป็นการ

ประชุมประจำเดือน	13	ครั้ง	และประชุมวาระพิเศษ	1	ครั้ง	

โดยคณะกรรมการฯ	ได้กำหนดวันประชุมประจำเดือนไว้

ล่วงหน้าตลอดปี	 เพื่อให้กรรมการเข้าประชุมโดยพร้อม

เพรียงกัน	 และกำหนดให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม

ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

ทุกคนล่วงหน้า	5	วันทำการ	ก่อนวันประชุม	เว้นแต่ในกรณี

จำเป็นเร่งด่วน		



รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ 2549 

ช่วงระหว่างวันที่	1	มกราคม	-	22	มีนาคม	2549	มีการประชุมคณะกรรมการฯ	ดังนี้	

	
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ บริหาร สรรหารองผู้ว่าการ บริหารความเสี่ยง  

   (จำนวนเข้าประชุม  (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม 
   /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม)	 /จำนวนการประชุม)	 /จำนวนการประชุม)	 /จำนวนการประชุม) 

	

 1.	 นายชัยอนันต์		สมุทวณิช	 1/1	
	 	 	 ลาออก	6	ก.พ.	49	 -	 -	 -	 -	

	 2.	 นายณอคุณ		สิทธิพงศ์	 3/3	 -	 4/4	 -	 -	

	 3.	 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์		นิลคูหา	 3/3	 3/3	 -	 -	 -	

	 4.	 นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์	 1/3	 -	 3/4	 -	 -	

	 5.	 นายพิชัย		ชุณหวชิร	 2/3	 -	 2/4	 -	 -	

	 6.	 นายสุจริต		ปัจฉิมนันท์	 1/3	 -	 -	 -	 -	

	 7.	 นางวณี		สัมพันธารักษ์	 3/3	 -	 4/4	 -	 -	

	 8.	 นายแล		ดิลกวิทยรัตน์	 3/3	 3/3	 -	 -	 -	

	 9.	 นายศานิต		ร่างน้อย	 3/3	 -	 -	 -	 -	

	 10.	 นางเกศินี		วิฑูรชาติ	 2/3	 3/3	 -	 -	 -	

	 11.	 นายไกรสีห์		กรรณสูต	 3/3	 -	 4/4	 -	 -	



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย77

คณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผน

วิสาหกิจ	นโยบายที่สำคัญ	และแผนงานสำคัญต่างๆ	และ

ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร	รวมถึงการจัดทำ

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำปี	ได้แก่	งบการเงินเฉพาะและงบการเงิน

รวมของ	กฟผ.	ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป	และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำปี	คณะกรรมการฯ	เห็นว่า	ระบบการควบคุมภายใน	

กฟผ.	มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	ทำให้เชื่อมั่นได้

ว่างบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้	และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ	

จากการที่คณะกรรมการ	กฟผ.	มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่

กว้างไกล	กฟผ.	จึงได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเป็นประจำ

ทุกปี	โดยในปี	2549	กฟผ.	ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น		

2	รางวัล	 ได้แก่	 รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	และ

รางวัลโครงการเพื่อสังคมดีเด่น	สะท้อนให้เห็นถึงระบบการ

บริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล	และคำนึงถึง

การตอบแทนสังคมโดยไม่คาดหวังผลตอบแทน	

	

	



ช่วงระหว่างวันที่	23	มีนาคม	-	23	ตุลาคม	2549	มีการประชุมคณะกรรมการฯ	ดังนี้	

	
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ กลั่นกรองฯ บริหารความเสี่ยง สรรหารองผู้ว่าการ สรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการ 
        และผู้อำนวยการฝ่าย  

   (จำนวนเข้าประชุม  (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม 
   /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) 

	

	 1.	 นายสุจริต		ปัจฉิมนันท์	 4/8	 -	 -	 -	 -	 -	

	 2.	 นางวณี		สัมพันธารักษ์	 8/8	 -	 8/8	 -	 -	 -	

	 3.	 นายณอคุณ		สิทธิพงศ์	 8/8	 -	 8/8	 -	 2/2	 2/2	

	 4.	 นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์	 6/8	 5/6	 7/8	 -	 -	 -	
	 	 	 	 แต่งตั้ง	28	เม.ย.	49	

	 5.	 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์		นิลคูหา	 8/8	 7/7	 8/8	 -	 2/2	 -	

	 6.	 นายแล		ดิลกวิทยรัตน์	 7/8	 7/7	 -	 -	 2/2	 -	

	 7.	 นายพิชัย		ชุณหวชิร	 3/8	 -	 -	 -	 -	 -	

	 8.	 นายศานิต		ร่างน้อย	 2/2	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 แต่งตั้ง	29	ส.ค.	49		 	

	 9.	 นายสรร		วิเทศพงษ์	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 แต่งตั้ง	29	ส.ค.	49	

	 10.	 นายไกรสีห์		กรรณสูต	 8/8	 -	 -	 -	 2/2	 2/2	

	

ช่วงระหว่างวันที่	24	ตุลาคม	-	31	ธันวาคม	2549	มีการประชุมคณะกรรมการฯ	ดังนี้	

	
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ กลั่นกรองฯ บริหารความเสี่ยง สรรหารองผู้ว่าการ สรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการ 
        และผู้อำนวยการฝ่าย  

   (จำนวนเข้าประชุม  (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม (จำนวนเข้าประชุม 
   /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) /จำนวนการประชุม) 

	

	 1.	 นายพรชัย		รุจิประภา	 3/3	 -	 -	 -	 -	 -	

	 2.	 นายกฤษณ์		กาญจนกุญชร	 -/3	 -	 -	 -	 -	 -	

	 3.	 นายพงศ์โพยม		วาศภูติ	 1/3	 -	 -	 -	 -	 -	

	 4.	 นายแล		ดิลกวิทยรัตน์	 3/3	 2/2	 -	 -	 -	 -	

	 5.	 นายวิทยา		คชรักษ์	 3/3	 2/2	 2/2	 -	 -	 -	

	 6.	 นายเฉลิมศักดิ์		วานิชสมบัติ	 3/3	 -	 1/2	 -	 -	 -	

	 7.	 นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์	 2/3	 2/2	 2/2	 -	 -	 -	

	 8.	 นายศานิต		ร่างน้อย	 3/3	 -	 -	 -	 -	 -	

	 9.	 นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ	 3/3	 -	 2/2	 -	 -	 -	

	 10.	 พล.ท.สมพล		วีระศักดิ์	 3/3	 -	 -	 -	 -	 -	

	 11.	 นายไกรสีห์		กรรณสูต	 3/3	 -	 -	 -	 -	 -	
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การรายงานทางการเงิน		
รายงานทางการบริหาร		 	

คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานรายงานทางการเงิน	

ได้แก่	งบการเงิน	รายไตรมาสและรายปี	ร่วมกับผู้อำนวย

การฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชีและการเงิน	และผู้สอบ

บัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับ		

ผู้สอบบัญชี	(สตง.)	ว่างบการเงินของ	กฟผ.	มีความถูก

ต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	และสอบทานรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	

ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชีและการ

เงินทุกเดือน	

ในส่วนของระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร	ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง

การพัฒนาระบบงานองค์การ	 (Enterprise	 Resource	

Planning)	โดยการนำ	Software	SAP	มาเชื่อมโยงระบบ

งานต่าง	ๆ	ภายในองค์การให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	เพื่อ

ความสะดวก	ถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีข้อมูลในการบริหาร

จัดการอย่างเพียงพอ	ได้แก่	ระบบบัญชีและงบประมาณ	

ระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้	 ระบบบริหารสินทรัพย์	 ระบบ

บริหารการเงิน	รายงานบัญชีบริหาร	ระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล	ระบบจัดหาและผู้ขายสัมพันธ์	ระบบบริหารพัสดุ	

ระบบบริหารการผลิต	ระบบบริหารโครงการ	ระบบบำรุง

รักษา	ระบบการขายไฟฟ้า	และระบบสารสนเทศสำหรับ			

ผู้บริหาร		

การควบคุมภายในและ	
การตรวจสอบภายใน	

ระบบการควบคุมภายใน	

คณะกรรมการ	กฟผ.	ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม

ภายใน	และกำกับดูแลให้	กฟผ.	มีระบบการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	เพื่อ

ให้การดำเนินงานของ	กฟผ.	บรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์

อย่างมีประสิทธิภาพ	มีระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน

ที่ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	

นโยบาย	ระเบียบปฏิบัติ	และข้อกำหนดด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ	กฟผ.		

ระบบการควบคุมภายใน	กฟผ.	สอดคล้องกับระเบียบคณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ซึ่งเป็นหลักมาตรฐานสากล	โดย	

กฟผ.	ได้จัดให้มีโครงสร้างองค์การและสายการบังคับบัญชา

ที่เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ	 และกำหนดระเบียบ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน	ทั้งการบริหารทรัพยากร

บุคคล	กำหนดจรรยาบรรณ	กฟผ.	ให้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน	

ทั้งนี้	คณะกรรมการ	กฟผ.	และฝ่ายบริหาร	เป็นแบบอย่าง

ของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	และมีความ

รับผิดชอบ	ทำให้	กฟผ.	มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่

ดี	กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ	

และมีกิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติ งานที่ เพียงพอ			

เหมาะสม	มีการสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติงานและระบบการ

ควบคุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง	รวมทั้งมีการ

ติดตามประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่

วางไว้	โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน	ทำหน้าที่ติดตาม

และประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ	และ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไข	

การตรวจสอบภายใน	

สำนักงานตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา	เพื่อเพิ่มคุณค่าและ

ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย	โดย

การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการกำกับดูแล

กิจการ	การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน	และมีอิสระในการปฏิบัติงาน

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	

ผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบ	
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แผนการตรวจสอบได้จัดทำตามการประเมินความเสี่ยง	มี

การหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	ผลการตรวจสอบพร้อม

ข้อเสนอแนะได้รายงานต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ	และ

สรุปรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามการ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะรายไตรมาส	เสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และผู้ว่าการ	และนำเสนอคณะกรรมการ	กฟผ.	

เพื่อทราบ	ยกเว้นกรณีตรวจพบการทุจริตหรือมีผลกระทบ

ต่อ	 กฟผ.	 อย่างมีนัยสำคัญ	 จะรายงานต่อผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องทันที		

คณะกรรมการตรวจสอบ	
และผู้สอบบัญช	ี

คณะกรรมการตรวจสอบ	กฟผ.	ประกอบด้วย	กรรมการ

อิสระจำนวน	3	คน	มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ	

คือ	 การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบภายใน	ความ

เชื่อถือได้ของรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	การ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	จริยธรรมและจรรยาบรรณ	

ในปี	2549	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	12	

ครั้ง	โดยกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน	และ

กำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี		

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี	กฟผ.		

มีอิสระในการปฏิบัติงาน	ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า	กฟผ.	

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 และ						

มีประสิทธิผล	และการตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2549		

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินของ	กฟผ.	ถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

การบริหารความเสี่ยง	

กฟผ.	ได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบ

บูรณาการทั่วทั้งองค์การ	โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ของ	กฟผ.	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

และคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน	กฟผ.	ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความ

เสี่ยงในระดับองค์การ	และมีคณะกรรมการและคณะทำงาน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับสายงานและ

ระดับฝ่าย	กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับสายงาน

และระดับฝ่ายตามลำดับ	และมี	คู่มือการบริหารความเสี่ยง

ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกัน		

การเปิดเผยสารสนเทศ	
และความโปร่งใส	

กฟผ.	ถือเป็นนโยบายสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศ	ต่อ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	ทั้งสาร

สนเทศทางการเงิน	 และข้อมูลด้านอื่นๆ	 อย่างเพียงพอ	

สม่ำเสมอ	และทันเวลา		

ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ	มีดังนี้	

	 1.	 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบ	 Call	

Center	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ	พ.ศ.	2540		

	 2.	 จัดทำ	Website	กฟผ.	เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญ	

รวมทั้งมี	Web	Board		
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	 3.	 จัดทำระบบแสดงข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ

แบบ	Real	 Time	ณ	บริเวณห้องรับรองอาคาร

สำนักผู้ว่าการ	 และเชื่อมโยงโดยตรงกับศูนย์

ปฏิบัติการของกระทรวงพลังงานและนายก

รัฐมนตรี	

	 4.	 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเพื่อเป็น

เครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารและเพื่อ

เตรียมการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	

ตามแผนพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล	กฟผ.	กับ

หน่วยงานภาครัฐ	

	 5.	 ตั้งผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารประจำทุก

ฝ่าย	เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม	

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

กฟผ.	ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร	และ

บริษัทย่อย	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	

เจ้าหนี้	ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน	ภาครัฐ	หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ตลอดจนสาธารณชนและสังคม	โดย	กฟผ.	ได้

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการ

คุ้มครองดูแลอย่างดี	และมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม		

จริยธรรมและจรรยาบรรณ	

คณะกรรมการ	กฟผ.	บริหารงานโดยยึดถือหลักการบริหาร

งานด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	

โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ	คณะกรรมการฯ	อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรู้ความสามารถ	 และมุ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์การและประเทศชาติ	โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก

ตำแหน่งหน้าที่	

ในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 ได้ถือปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ	 กฟผ.	 ซึ่งประกาศใช้ทั่วทั้งองค์การ	 โดย

ครอบคลุมในเรื่องของวัฒนธรรมขององค์การ	จริยธรรมใน

การดำเนินงานของ	กฟผ.	และข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน	

รวมทั้งข้อแนะนำเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	
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การพัฒนาระบบไฟฟ้า

ในปี	 2549	 กฟผ.	พัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	 2547-2558	 (PDP	 2004)	 ซึ่ง						

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2547	การพัฒนาระบบไฟฟ้าดังกล่าว	ประกอบด้วย	การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

และระบบส่งไฟฟ้าใหม่	เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น	แผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตาม

ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ	การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเดิมและระบบส่งให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	การวิจัยและพัฒนา	

รวมทั้งการศึกษาและสำรวจโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี	อันเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำ

สาละวินและตะนาวศรี	ระหว่างรัฐบาลไทย	กับพม่า	

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	

กฟผ.ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใหม่	4	โครงการ	มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น	2,800	เมกะวัตต์	ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิง	โดยมีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปี	2551	-	2553	

	

	
  โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง เชื้อเพลิง กำลังผลิต กำหนดแล้วเสร็จ 

     (เมกะวัตต์) (ปี) 

	

	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ	 จ.สงขลา	 ก๊าซธรรมชาติ	 700	 2551	

	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้	ชุดที่	3	 จ.สมุทรปราการ	 ก๊าซธรรมชาติ	 700	 2552	

	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง	ชุดที่	5	 จ.ฉะเชิงเทรา	 ก๊าซธรรมชาติ	 700	 2552	

	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ	ชุดที่	1	 จ.นนทบุรี	 ก๊าซธรรมชาติ	 700	 2553	

แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน		

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	2547-2558	ได้กำหนดว่าในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จะต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน	Renewable	Portfolio	Standard	(RPS)	ร้อยละ	5	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ	ซึ่ง

จากการที่	กฟผ.	ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดชุดละประมาณ	700	เมกะวัตต์	รวม	4	โครงการ	คือ

โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ	พระนครใต้	บางปะกง	และ	พระนครเหนือ	รวม	2,800	เมกะวัตต์	มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปี	2551-

2553	นั้น	กฟผ.	จึงได้จัดทำแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	RPS	กำลังผลิตรวม	140	เมกะวัตต์	เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ

กำหนดดังกล่าว		
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ในการวางแผนจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	RPS	กฟผ.	

ได้แบ่งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนออกเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มแรก

เป็นกลุ่มที่	กฟผ.	จะดำเนินการเอง	ได้แก่	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ขนาดเล็ก	ท้ายเขื่อนกรมชลประทาน	6	แห่ง	รวมกำลังผลิต

ประมาณ	78.7	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	

จังหวัดสระบุรี	เขื่อนด่านขุนทดปราการชล	จังหวัดนครนายก	

เขื่อนเจ้าพระยา	จังหวัดชัยนาท	เขื่อนนเรศวรและ	เขื่อนแคว

น้อย	จังหวัดพิษณุโลก	และเขื่อนแม่กลอง	จังหวัดกาญจนบุรี		

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	กำลังผลิตประมาณ			

1	 เมกะวัตต์	 และโรงไฟฟ้ากังหันลมกำลังผลิตประมาณ					

2	เมกะวัตต์	รวมกำลังผลิตประมาณ	81.7	เมกะวัตต์		

สำหรับโรงไฟฟ้ากลุ่มที่สอง	มีกำลังผลิตรวมประมาณ	60	

เมกะวัตต์นั้น	เดิม	กฟผ.	วางแผนจะรับซื้อไฟฟ้าจากภาค

เอกชนโดยวิธีการเปิดประมูลแข่งขัน	 อย่างไรก็ตามคณะ

รัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่	12	ธันวาคม	2549	มีมติเห็น

ชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่	5/

2549	(ครั้งที่	 108)	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2549	ให้	กฟผ.	

ดำเนินการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกำลัง

ผลิต	81.7	เมกะวัตต์	และให้	กฟผ.	ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจาก

ภาคเอกชนโดยวิธีการเปิดประมูลแข่งขัน	 โดยให้มีการส่ง

เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านมาตรการ

สนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder)	 ทั้งนี้ให้คง

สัดส่วนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เท่ากับร้อยละ	5	ของกำลังผลิตใหม่ตามเดิม	

การวิจัยและพัฒนา	

กฟผ.	ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนามาโดย

ตลอด	และยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	ที่ให้

องค์การของรัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา	

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	ของกำไรสุทธิ	และไม่น้อยกว่าร้อยละ	2	

ของโครงการที่มีเงินลงทุนกว่า	5,000	ล้านบาท	ซึ่งในระยะ

แรก	มีฝ่ายพลังงานทดแทน	รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว	มี

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปแล้วหลายโครงการ	

ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า	 ผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตไฟฟ้า	รวมทั้งงานวิจัยอื่นๆ	ที่สนับสนุนต่อ

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ		

นอกจากนี้	กฟผ.	ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

พัฒนาขึ้น	 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่มี

วัตถุประสงค์ในการลดการนำเข้าอะไหล่	 อุปกรณ์	 และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าจากต่างประเทศ	การ

พัฒนาพลังงานใหม่มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า	(New	Energy)	

การเพิ่มประสิทธิภาพ	 และหรือลดต้นทุนในกิจการไฟฟ้า	

และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการฯ	ดัง

กล่าว	จะพิจารณากำหนดกรอบที่จะสนับสนุนงานวิจัยและ

พัฒนา	และพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย	และพัฒนา

ที่อยู่ในหลักเกณฑ์/รูปแบบการนำเสนอโครงการฯ	ตลอดจน

จัดสรรงบประมาณ	 และติดตามประเมินผลของโครงการ	

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในประทศที่เป็นไปตาม

นโยบายที่รัฐบาลกำหนด	และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ต่างๆ	ใน	กฟผ.	เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเป็นไป

เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ	กฟผ.	และมีการใช้

เงินเพื่อการวิจัยฯ	อย่างมีประสิทธิภาพ	
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โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเดิม	

กฟผ.ดำเนินการปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	จำนวน	5	แห่ง	ที่ใช้งานมานานกว่า	30	ปี	ทั้งนี้เพื่อยืด

อายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความพร้อมและมีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า	ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการบำรุงรักษา	ประกอบด้วย	

	

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ สถานที่ตั้ง กำลังผลิต ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

    (เมกะวัตต์) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

	

	 เขื่อนอุบลรัตน์	 จ.ขอนแก่น	 25.2	 53.6	

	 เขื่อนน้ำพุง	 จ.สกลนคร	 6	 16.9	

	 เขื่อนจุฬาภรณ์	 จ.ชัยภูมิ	 40	 97.1	

	 เขื่อนสิรินธร	 จ.อุบลราชธานี	 36	 81.2	

	 เขื่อนแก่งกระจาน	 จ.เพชรบุรี	 19	 69.9	

	 ทั้งนี้	คาดว่าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเดิม	จะแล้วเสร็จปี	2553	โดยใช้เงินลงทุนประมาณ	1,837	ล้านบาท	

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่ง
ไฟฟ้าในอนาคต	

กฟผ.ได้เตรียมการดำเนินการขยายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว	 ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ	

นอกจากนี้ยังดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงกับระบบ

ไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน	โดยนำพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใน

ระบบของ	กฟผ.	ทั้งนี้เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง	และ

ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้	

1.	 โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	

ระยะที่	 2	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบ

ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	ระยะที่	1	เพื่อยกระดับ

แรงดันสายส่งปัจจุบันที่จ่ายไฟฟ้าในระบบ	230	กิโลโวลต์	

เป็นระบบ	500	กิโลโวลต์	ซึ่งจะทำให้สามารถส่งไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลได้มากขึ้นและทำให้ความมั่นคงใน

ระบบส่งไฟฟ้าสูงขึ้น	 รวมถึงช่วยให้การไฟฟ้านครหลวง	

(กฟน.)	สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าออกไปยังพื้นที่

ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน

ปี	2551-2553	โดยใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ	9,170	

ล้านบาท	

2.	 โครงการก่อสร้างสายส่ง	500	กิโลโวลต์	เพื่อการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม	 2	 (ระยะแรกจ่าย

ไฟฟ้าในระบบ	 230	 กิโลโวลต์)	 จากชายแดนไทย	 -	 ลาว	

บริเวณจังหวัดหนองคาย	 เพื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน				

น้ำงึม	 2	 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

(สปป.ลาว)	มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี	3	ระยะทาง

ประมาณ	 80	 กิโลเมตร	 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน						

ปี	2553	โดยใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ	3,215	ล้านบาท	

3.	 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า	ระยะที่	11	เป็นโครงการต่อ

เนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า	ระยะที่	10	เพื่อขยาย

และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคให้รองรับความ
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ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรักษาความมั่นคง

ในระบบส่งไฟฟ้า	 รวมถึงช่วยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

(กฟภ.)	สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าออกไปยังพื้นที่

ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	กฟผ.อยู่ระหว่างจัดทำ

รายงานเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและคาดว่าจะก่อสร้าง

แล้วเสร็จในปี	 2552-2554	 โดยใช้เงินลงทุนทั้งโครงการ

ประมาณ	23,000	ล้านบาท	

4.	 โครงการสายส่ง	500	กิโลโวลต์	เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม	3	และน้ำเทิน	1	เป็นโครงการ

ก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าในฝั่งไทย	 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก

โครงการต่างๆใน	สปป.ลาว	ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ	

(MOU)	ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล	สปป.ลาว	ซึ่งประเทศ

ไทยตกลงที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าใน	สปป.ลาว	

รวมกำลังผลิตประมาณ	 5,000	 เมกะวัตต์	 โดยขณะนี้	

กฟผ.ได้บรรลุข้อตกลงในการเจรจาซื้อขายไฟฟ้าและลงนาม

บันทึกความเข้าใจเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าและหลักการเบื้องต้นใน

การซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ลงทุนโครงการดังกล่าว	เมื่อวันที่	

18	ธันวาคม	2549	โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างสายส่ง	500	

กิโลโวลต์	จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ	2	ไปยังสถานีไฟฟ้า

แรงสูงน้ำพอง	2	และเชื่อมโยงสายส่งดังกล่าวกับสายส่ง	500	

กิโลโวลต์	น้ำพอง	2	-	อุดรธานี	3	 เป็นสายส่ง	500	กิโล

โวลต์	อุดรธานี	3	-	ชัยภูมิ	2	(Bypass	ผ่านสถานีไฟฟ้าแรง

สูงน้ำพอง	2)	ทั้งนี้	กฟผ.คาดว่าจะก่อสร้างโครงการดังกล่าว

แล้วเสร็จในปี	2555		

5.	 โครงการสายส่ง	500	กิโลโวลต์	ภาคเหนือ	-	ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	เป็นโครงการก่อสร้างสายส่ง	500	กิโลโวลต์	

จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าตะโก	 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ชัยภูมิ	2	เพื่อเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์	ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเข้ากับระบบหลัก	500	กิโลโวลต์	ของ	

กฟผ.ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงและรองรับการรับซื้อไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน	 สปป.ลาว	 ทั้งนี้	 กฟผ.คาดว่าจะ

ก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในปี	2555	

โครงการอื่นๆ		

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี	เป็นหนึ่งในโครงการความร่วม

มือพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำสาละวินและตะนาวศรี	ที่

รัฐบาลไทยกับพม่าได้ร่วมลงนามข้อตกลงเมื่อปี	2548	ซึ่ง

คณะทำงานประสานงานไทย-พม่า	ได้เห็นชอบให้เริ่มทำการ

ศึกษาความเหมาะสมและสิ่งแวดล้อมในโครงการฮัจยี	ก่อน

เป็นโครงการแรก	ดังนั้น	กฟผ.	จึงเข้าสำรวจพื้นที่เบื้องต้น	

ในเดือน	พฤศจิกายน	2548		

สำหรับการดำเนินงานในปี	2549	นี้	กฟผ.	ได้เข้าทำการ

สำรวจรายละเอียดด้านธรณีวิทยา	 อุทกวิทยา	 และจัดทำ

แผนที่ภูมิประเทศ	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2549	ขณะเดียวกัน	

กฟผ.	 ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับ	 บริษัท	 Sinohydro	

Corporation	จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ว่าด้วย

เรื่องการร่วมทุนเพื่อการพัฒนาโครงการฮัจยี	 เมื่อเดือน

กรกฎาคม	2549	และในเดือน	พฤศจิกายน	2549	กฟผ.	ได้

ว่าจ้างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ทำการศึกษาสิ่งแวดล้อม	โดยสถาบันได้เข้าพื้นที่ทำการศึกษา

แล้วตั้งแต่ปลายเดือน	พฤศจิกายน	2549	ขณะนี้โครงการได้

ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	
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เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การในอนาคต	กฟผ.	ได้

ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2549	โดย

ปรับลำดับชั้นการบังคับบัญชาสั้นลง	และมีความกระชับมาก

ยิ่งขึ้น	 โดยแยกภารกิจออกไปตามภารกิจหลัก	 (Core	

Business)	อย่างชัดเจน	ให้แต่ละสายงานมีเอกภาพในการ

บังคับบัญชาและบริหารจัดการ	และรวมกลุ่มภารกิจที่สัมพันธ์

กันอยู่ในสายงานเดียวกัน	โดยปรับจาก	3	รองผู้ว่าการอาวุโส	

10	สายงาน	เหลือ	8	สายงาน	คือ	

	

	 1.	 สายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน	

	 2.	 สายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน	

	 3.	 สายงานรองผู้ว่าการบริหาร	

	 4.	 สายงานรองผู้ว่าการพัฒนา	

	 5.	 สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	

	 6.	 สายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง	

	 7.		สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง	

	 8.	 สายงานรองผู้ว่าการควบคุมระบบ	

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และการสื่อสาร	

การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การในการนำเทคโนโลยีสาร

สนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 มาใช้เพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจัดการนั้น	 กฟผ.	 ได้นำแผนแม่บทเทคโนโลยีสาร

สนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย	 2545-2549	 และ	

แผนธุรกิจ	กฟผ.	ปี	2549	มาเป็นกรอบในการจัดทำแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กฟผ.	ปี	2549	-	

2553	เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ประเทศและธุรกิจขององค์การ	และได้กำหนดยุทธศาสตร์

ของแผนแม่บท	กฟผ.	ไว้	6	ยุทธศาสตร์คือ	ยุทธศาสตร์ที่	(1)	

การนำไอซีทีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการ

การพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคล


ปฏิบัติงาน	ยุทธศาสตร์ที่	 (2)	 การนำไอซีทีมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก	

กฟผ.	ยุทธศาสตร์ที่	(3)	การนำ	ไอซีที	มาใช้เชิงพาณิชย์	

ยุทธศาสตร์ที่	(4)	การนำไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาให้นำไปสู่

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ที่	(5)	การ

พัฒนาระบบ	GIS	กฟผ.	ยุทธศาสตร์ที่	(6)	ปรับปรุง/พัฒนา	

โครงสร้างพื้นฐาน	ไอซีที	ของ	กฟผ.	ให้มีประสิทธิภาพเป็น

มาตรฐานเดียวกัน	

จากผลการดำเนินการปี	2548	กฟผ.	ได้คะแนนการประเมิน

ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ	โดยกระทรวงการคลัง	3.91	

คะแนน	สูงขึ้นกว่าผลการดำเนินงานปี	2547	และยังคงรักษา

อันดับหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ	35	แห่ง	ไว้ได้	ส่วนการดำเนิน

การในปี	2549	โครงการที่สำคัญได้แก่	การจัดหาและติดตั้ง

ระบบงานบริหารทรัพยากรองค์การ	(Enterprise	Resource	

Planning)	ระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิม	และเพื่อให้เป็น

ระบบเดียวกันทั้งองค์การ	เริ่มโครงการวันที่	2	ตุลาคม	2549	

กำหนดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม	2551	ในด้านเกี่ยวกับการ

บริหารความเสี่ยงและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	กฟผ.	ยังคงดำเนินการตามแผนงาน



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย�7

อย่างต่อเนื่อง	มีการสนับสนุนการนำ	OpenOffice	ซึ่งเป็น

ซอฟท์แวร์ระบบเปิดมาใช้งานภายในองค์การ	ตามนโยบาย

รัฐบาล	 ทำให้	 กฟผ.	 สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในปี	2549	ได้ประมาณ	60	ล้านบาท	

และลดความ เสี่ ย ง ในการละ เมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ซ อฟท์ แวร์

คอมพิวเตอร์		

การบริหารทรัพยากรบุคคล	

กฟผ.	เชื่อว่าพนักงานเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญอย่างยิ่งของการ

ดำเนินกิจการ	การยกย่องให้เกียรติและการให้โอกาสจะสร้าง

ให้พนักงานเกิดความมั่นใจ	กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์	และเกิด

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ	 พนักงาน	

กฟผ.	 จะต้องเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ในความเป็นมืออาชีพ	

(Professional)	มีความเอื้ออาทร	(Caring)	ความคล่องตัว	

(Flexible)	ความสร้างสรรค์	ทันสมัย	(Innovative)	และ

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ	(Trustworthy)		

เนื่องจาก	 คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อน

องค์การไปสู่เป้าหมายเพื่อบรรลุความเป็นองค์การชั้นนำ	

กฟผ.	จึงให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์การ	โดยเน้นการ

มอบหมายอำนาจในการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ทำงานและมีภาวะผู้นำ	สามารถริเริ่มวิธีการทำงานใหม่ตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

ใหม่จาก	“ตั้งรับ”	เป็นการทำงานแบบ	“เชิงรุก”	เพื่อส่งเสริม

การทำงานเชิงสร้างสรรค์	และสร้าง	กฟผ.	ให้เป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้	

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลปี	2549	กฟผ.	ได้มุ่งเน้นที่

การนำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มาดำเนินการ	

เช่น	ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบการ

บริหารโดยอิงหลักผลงาน	 (Performance	 Based	

Management	System)	และ	ระบบการบริหารโดยอิงหลัก

สมรรถนะความสามารถ	 (Competency	 Based	

Management	System)	เพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานให้แก่พนักงาน	มุ่งเน้นการวัดผลงาน	ประเมิน

สมรรถนะความสามารถ	ปรับปรุงระบบตำแหน่งและระบบค่า

ตอบแทน	 พัฒนาทีมผู้บริหารรุ่นใหม่	 (EGAT	 New	

Generation	Management	Team)	ส่งเสริมการสร้างเครือ

ข่ายองค์ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานขององค์การ	

กฟผ.	ได้จัดทำแผนงานเพื่อรองรับทิศทางกลยุทธ์	(Strategic	

Directions)	ในประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ

หลัก	การสร้างองค์การให้เป็นเลิศ	และมุ่งสู่การเป็นองค์การ

ที่มีความเอื้ออาทรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

การพัฒนาบุคลากร		

ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ

องค์การ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่องค์การกำลังเผชิญกับ

ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	การเพิ่มคุณค่าของบุคลากรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต	เพื่อผลักดันให้

องค์การมีความเป็นมืออาชีพในระดับสากล	จึงเป็นปัจจัยที่

สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง	 อาจกล่าวได้ว่า	 การพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	และ	การเสริมสร้างจิตสำนึกของการ

ทำงานเป็นทีม	เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถช่วยผลักดันให้

องค์การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	และสนอง

ตอบวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินงานของ	กฟผ.	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	

กฟผ.	 จึงได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรปี	 2549	 ให้

สอดคล้องกับปัจจัยต่าง	ๆ	ข้างต้น	โดยพิจารณาจากกรอบ

ความคิด	ดังนี้	
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วิสัยทัศน	์	 -	 เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้า	

และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล	

ค่านิยมขององค์การ	 	

	 -	 ตั้งมั่นในคุณธรรม	

	 -	 ยึดมั่นในคุณธรรม	

	 -	 สำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่	

	 -	 เคารพในคุณค่าของคน	

	 -	 มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และการ

ทำงานเป็นทีม	

บุคลิกภาพของแบรนด์ กฟผ.		

	 -	 ความเป็นมืออาชีพ	และมีความเอื้อ

อาทร	

สมรรถนะความสามารถของบุคคล (Competency) จำนวน 

14 ลักษณะ เพื่อสนองตอบเป้าหมายองค์การ 

กฟผ.	ได้ออกแบบโครงการพัฒนาบุคลากร	ให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงวัยก่อนเกษียณ

อายุ	และวางแนวทางการพัฒนา	(Training	Road	Map)	

ตามขอบเขตความจำเป็นของตำแหน่งงาน	โดยจัดดำเนิน

โครงการต่างๆ	เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน	ดังนี้	

	 โครงการสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า	 Young	

Generation	 Development	 Program	 (YGDP)	 &	 In	

Search	of	EGAT	Excellent	Team	(ISET)		

	 โครงการสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับ	7	

ที่ใช้ชื่อว่า	EGAT	Get	Ready	Program	(EGRP)		

	 โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก

ที่ใช้ชื่อว่า	EGAT	Management	Development	Program	

(EMDP)		

	 โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้ากองที่

ใช้ชื่อว่า	 EGAT	 Leadership	 Development	 Program	

(ELDP)		

	 โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับ	11	ที่ใช้ชื่อว่า	

EGAT	Executive	Development	Program	(EEDP)		

	 โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้

อำนวยการฝ่ายที่ใช้ชื่อว่า	 EGAT	 Preparation	 for	

Professional	Leader	Program	(EPLP)	

	 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย	

	 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ		

	 Orientation	Program	-	ผู้ปฏิบัติงานใหม่	

	 General	Training	-	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	

สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น	กฟผ.	มีการดำเนินโครงการ

พัฒนาด้วยการส่งฝึกอบรมยังสถาบันชั้นนำทั้งในและต่าง

ประเทศ	 อาทิโครงการ	 Advanced	 Management	

Program	(AMP)	ซึ่งจัดโดย	Harvard	Business	School	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 หรือโครงการ	 Senior	 Executive	

Program	(SEP)	จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้

แก่บุคลากรในการรับมือกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
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นอกจากนี้	กฟผ.	ยังมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ	เช่นการ		

ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ	จากการ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงาน	 และ							

ผู้เชี่ยวชาญ	ในต่างประเทศ	รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นกับ	นักวิชาการและผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านกิจการไฟฟ้า

ด้วย	ในปีที่ผ่านมาได้มีการส่งผู้บริหารทุกระดับชั้นเพื่อเสริม

สร้างประสบการณ์ยังประเทศต่างๆ	 อาทิ	 สหรัฐอเมริกา	

ออสเตรเลีย	 ญี่ปุ่น	 ฮ่องกง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน	และอินเดีย	เป็นต้น		

โครงการพัฒนาระบบงานองค์การ		
(ERP	:	ENTERPRISE	RESOURSE	PLANNING)	

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ	มาพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทำงานนับเป็นการสนองตอบวิสัยทัศน์ในการให้	กฟผ.	เป็น

องค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าระดับสากลอีกทางหนึ่ง	

โครงการพัฒนาระบบงานองค์การ	(ERP)	ได้เริ่มดำเนินการ

ปลายปี	2549	จากปัญหาที่	กฟผ.	ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่	มี

ระบบการทำงานหลากหลาย	ประกอบด้วย	ระบบบัญชีการ

เงินและงบประมาณระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	 ระบบ

จัดหาและบริหารผู้ขายสัมพันธ์	ระบบบริหารคลังพัสดุ	ระบบ

บริหารโครงการ	 ระบบบริหารการผลิต	 ระบบบำรุงรักษา	

ระบบขายและกระจายสินค้า	และระบบสารสนเทศสำหรับ		

ผู้บริหาร	แม้ว่าการใช้งานของแต่ละระบบจะมีความสมบูรณ์

อยู่ในตัวเองค่อนข้างสูง	แต่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อดำเนิน

งานในภาพรวมของ	กฟผ.	จึงจำเป็นต้องหาวิธีรวบรวมข้อมูล

และกำหนดขั้นตอนการทำงานให้สามารถใช้ร่วมกันทุกระบบ	

ในภาพรวมของ	กฟผ.	โดยการพัฒนาโปรแกรม	SAP	ให้เป็น

ระบบงานหลัก	ที่จะรวบรวมการทำงานของทุกระบบ	ภายใน

เวลา	27	เดือน	(ปี	2549	-	2551)	

โครงการ	EGAT-ERP	เป็นความมุ่งหวังสำคัญของ	กฟผ.	ใน

อันที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสาร

สนเทศและการสื่อสารมาใช้	 เพื่อให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล	และช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์พื้น

ฐานและการดูแลรักษา	อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายงาน

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตขององค์การได้อีก

ด้วย	กฟผ.	ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและ

สอดรับกับการดำเนินโครงการมาโดยตลอด	 ทั้งในด้าน

โครงสร้างองค์การ	การสื่อสารภายในถึงวัตถุประสงค์	ปัจจัย	

หลักการและเหตุผล	ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

จากทุกฝ่าย	ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้า

หมายและมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปี	2551	ซึ่งความ

สำเร็จที่ได้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของ	กฟผ.	อันจะสร้าง

ความสุขสมบูรณ์ให้ประชาชนชาวไทยต่อไปอย่างมั่นคง	



กฟผ. ก้าวเคียงข้างกับสังคมทุกแห่งหนอย่างใกล้ชิด เสมือนหนึ่งมิตรที่คอยให้ความดูแลและรับผิดชอบไม่ห่างไกล ด้วยการ

ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐาน บนเจตนารมณ์แห่ง

การเป็น “องค์การที่เอื้ออาทรและห่วงใย” 



เอื้ออาทร
(Caring)
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ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่	

	

	

	

	

	

ในปี	 2549	กฟผ.	มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้า	จึงได้

ปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม	ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่	

ปี	 2542	 ให้ทันสมัย	 สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน						

ที่เปลี่ยนแปลง	และสนองต่อกระแสความต้องการของสังคม		

นโยบายสิ่งแวดล้อม	 กฟผ.	 ฉบับใหม่ได้ประกาศใช้ใน					

วันสิ่งแวดล้อมโลก	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2549	สาระสำคัญ			

ที่กำหนดเพิ่มเติม	 คือ	 การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียน	และพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม	รวมทั้ง	ส่ง

เสริมให้	กฟผ.	เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่างแก่สังคมใน

ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ส่วนนโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อม				

ยังคงไว้เช่นเดิม	 ได้แก่	 การยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย					

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม	และให้ความสำคัญในการป้องกัน	

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

สนั บ สนุ น ก า ร จั ด ท ำ ร ะบบก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม								

ตามมาตรฐานสากล	 เพื่อการรับรองและการรักษาระบบ					

อย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริม	และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์

พลังงาน	และทรัพยากรธรรมชาติ	ให้มีการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ทั้งภายในองค์การและสังคมโดยรวมนอกจากนี้	

การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม	และรับฟังความคิดเห็น

งานด้านสิ่งแวดล้อม

ของประชาชนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำเนินงาน		

ของ	กฟผ.	และการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาที่เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน	และการจัดการสิ่งแวดล้อม	ยัง

เป็นแนวทางที่	กฟผ.	และพนักงานทุกระดับ	ทุกสายงานได้

ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

การศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปี	2549	โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง	ชุดที่	5	ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	

2549	จากการรวบรวมประเด็นข้อวิตกกังวลของประชาชน

โดยรอบโครงการ	และข้อคิดเห็นต่างๆ	ของคณะกรรมการ	

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	

ได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ				

สิ่งแวดล้อม	ที่สำคัญ	คือ	การควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน	 (NOx)ได้กำหนดมาตรการ	 โดย	 หยุดเดิน

เครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 ชุดที่	 1	 และ	 2	 และ

ควบคุมการระบายก๊าซ	NOx	จากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	

เครื่องที่	1	ถึง	4	และติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก

ปล่องระบายอากาศ	พร้อมจอแสดงผลการตรวจวัด	รวมทั้ง

ติดตั้งคอมพิวเตอร์		แสดงผลการตรวจวัดบริเวณชุมชนโดย

รอบโรงไฟฟ้า	เพื่อรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้
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ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	 และจัดเตรียมระบบ	

เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	และ

กรมควบคุมมลพิษ	

สำหรับการป้องกันผลกระทบจากการระบายน้ำหล่อเย็นของ

โรงไฟฟ้า	 ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิน้ำในแม่น้ำบางปะกง	 ได้

กำหนดมาตรการ	 โดยติดตั้งหอหล่อเย็นแบบระบบปิด	

(Closed	Cycle	Cooling	Water	System)	เพื่อลดอุณหภูมิ

ของน้ำหล่อเย็นให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของ

กระทรวงอุตสาหกรรม	 ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกง	

พร้อมระบบส่งข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำทิ้งไปยัง

จอแสดงผลบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์

บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า	

ผลจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะทำให้การ

ระบายมลสารโดยรวมของโรงไฟฟ้าบางปะกงลดลง	และส่ง

ผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น		

แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม	

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ชุดที่	3	

กฟผ.	ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม	ซึ่งเป็น

ไปตามมาตรการป้องกัน	และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ปี	2549	กฟผ.	ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม	

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้	ชุดที่	3	(ระยะก่อสร้าง	

ปี	2549	-	2552)	เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางสำหรับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ

เงื่อนไขของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้	กฟผ.	ดำเนินการ

ก่อสร้าง	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2548	ประกอบด้วยแผนงาน

หลัก	 4	 แผน	 ได้แก่	 1)	 งานด้านประชาสัมพันธ์	 มวลชน

สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน	2)	งานป้องกัน	แก้ไข

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3)	 งานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และ	4)	งานชุมชนสัมพันธ์	

นอกจากนี้	 จังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมการร่ วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้าน							

สิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	โครงการโรง

ไฟฟ้าพระนครใต้	 ชุดที่	 3	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรปราการเป็นประธานคณะกรรมการฯ	และมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ	20	คน	

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	องค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน	ผู้นำทางความคิด	ผู้บริหาร

สถานศึกษา	และผู้แทน	กฟผ.	ทั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ร่วมเสนอแนะ	

และให้ข้อคิดเห็น	ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ	

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ	

สำหรับแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 โครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ระยะก่อสร้าง						

ปี	2548	-	2551	ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ	ได้แก่	

1. การศึกษาฐานข้อมูลระบบนิเวศทางน้ำและสภาวะทรัพยากร

ประมงบริเวณคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา		
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การดำเนินการศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพ

ปัจจุบันและผลกระทบด้านนิเวศทางน้ำและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรประมงในคลองนาทับ	ระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมสงขลา	เพื่อเสนอมาตรการลดผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น	แบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น	4	ส่วน	9	สถานีสำรวจ	เก็บ

ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม	2548	ถึงเดือนเมษายน	2549	

ผลการศึกษา	พบว่าคุณภาพน้ำในคลองนาทับอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน	ประเภทที่	3	และเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง	 ประเภทที่	 4	 มีความ

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและวางไข่ของสัตว์น้ำ	 โดย

ความเค็มและปริมาณน้ำท่วมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ

ปิดและเพิ่มรอบการใช้น้ำให้สูงขึ้น	อย่างไรก็ตาม	จำเป็นต้อง

ศึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป	

2. การศึกษาฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและวิถีชุมชน

บริเวณคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษาวิจัยด้านสังคมเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่รอบ

คลองนาทับ	อำเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา	ในเขตพื้นที่ตำบล

นาทับ	ตำบลจะโหนง	ตำบลคลองเปียะ	ตำบลป่าชิง	และ

ตำบลตลิ่งชัน	จำนวน	1,000	ครัวเรือน	พบว่า	ประชาชนรอบ

คลองนาทับร้อยละ	75	มีความเข้าใจและยอมรับการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า	ส่วนอีกร้อยละ	25	ยังไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า	

สำหรับประเด็นที่เป็นข้อวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น	

ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เช่น	การสูบ

น้ำในกระบวนการหล่อเย็นและการระบายน้ำของโรงไฟฟ้า

อาจทำให้สัตว์น้ำวัยอ่อนและสัตว์น้ำในคลองนาทับตาย	หรือ

ลดจำนวนลง	การถมและปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาจเพิ่ม

ระดับความรุนแรงของการเกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง	

เป็นต้น	

การสำรวจความคิดเห็นของราษฎรโดยรอบโครงการก่อสร้าง	

โรงไฟฟ้าจะนะ	 ดังกล่าว	 เป็นภาพสะท้อนของชุมชนและ

สังคมที่มีต่อการดำเนินงานก่อสร้างโครงการและแสดงถึงการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเสนอ

ข้อคิดเห็นต่างๆ	เพื่อให้	กฟผ.	นำไปปรับปรุงการดำเนินงาน

ป้องกัน	 แก้ไข	 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ

อย่างต่อเนื่อง	

3. การดำเนินงานของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าจะนะ 

จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม	

โรงไฟฟ้าจะนะ	 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม	

ภาคที่	16	เป็นประธานกรรมการและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ	รวม	11	คน	เพื่อ

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนิน

งานของโรงไฟฟ้าจะนะให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน	แก้ไข	

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ของพื้นที่บริเวณปากคลองถึงชายฝั่งทะเล

และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี	ผลการ

ศึกษาชี้ว่าความหลากหลาย	ผลผลิตมวลชีวภาพ	ผลจับสัตว์น้ำ	

และปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนในช่วงตอนกลางคลอง	มีปริมาณ	

สูงกว่าช่วงต้นคลอง	ปากคลองและชายฝั่งทะเล	ชาวประมงมี

จำนวนทั้งหมด	1,902	คน	ผลจับสัตว์น้ำทั้งหมด	1,835	ตัน

ต่อปี	รายได้เฉลี่ยระหว่าง	75,000	-	480,000	บาทต่อรายต่อ

ปี	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้น้ำ			ในคลอง	

สรุปได้	3	ประการ	คือ	1	)	สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก	และสัตว์น้ำ

วัยอ่อน	จะถูกดูดติดไปกับน้ำเข้าสู่ระบบระบาย			ความร้อน	

2	)	การปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติลงสู่ลำคลอง	และ		

3	)	อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีจากกระบวนการหล่อเย็น	

และทำความสะอาดโรงไฟฟ้าลงสู่คลองนาทับ	ซึ่งผลกระทบ

ดังกล่าวสามารถบรรเทาได้	โดยควบคุมความเร็วการสูบน้ำ	

ควบคุมอุณหภูมิน้ำก่อนระบายทิ้ง	ควบคุมการใช้น้ำในระบบ
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และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	เช่น	ตรวจวัด

คุณภาพอากาศ	 เสียง	 และคุณภาพน้ำ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน	

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	

กฟผ.	ได้จัดงานสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	:	ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	

พัฒนาชาติ	 พัฒนาไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	 ระหว่างวันที่	 6-8	

มิถุนายน	2549	ณ	บริเวณอาคารหอประชุม	สำนักงานใหญ่	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60	

ปี	และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ	กฟผ.สู่

สาธารณชน	 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ	กฟผ.	ให้แก่ผู้ปฏิบัติ

งานภายใน	กฟผ.	งานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	

ได้แก่	 การลงนามถวายพระพร	 การประกาศนโยบายสิ่ง

แวดล้อม	การบรรยายทางวิชาการและการเสวนา	การจัด

นิทรรศการ	การประกวดภาพวาดและสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้	การประกวดบทความและการแสดงปณิธาน	“ทำดี

เพื่อสิ่งแวดล้อม”	 นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงและ

จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการจัดงานสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของ	

กฟผ.	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันการศึกษา	บริษัทเอกชน	

อดีตผู้บริหารของ	กฟผ.	สื่อมวลชน	ชุมชนรอบ	กฟผ.	และ

ประชาชนทั่วไป	รวม	1,690	คน	และจากการสำรวจความคิด

เห็นของผู้เข้าร่วมงาน	ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	การจัดงานอยู่

ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก	โดยเฉพาะการบรรยายทางวิชา

การโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	และการเสวนาจากมุมมองของภาคราชการ

และภาคเอกชน	รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านและสื่อมวลชน	ที่มี

ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ	กฟผ.นั้น	ได้รับความ

สนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก	ซึ่งมุมมองต่างๆ	มี

ประเด็นที่น่าสนใจและ	กฟผ.	พิจารณานำมาใช้ในการดำเนิน

งานด้านสิ่งแวดล้อม	อาทิ	กฟผ.	ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์

ด้านสิ่งแวดล้อม		ที่ชัดเจน	สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	ควรนำบทเรียนที่ได้จากโรงไฟฟ้า

จะนะซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน	ควร

หาพันธมิตรหรือเครือข่ายเพื่อสร้างความเชื่อถือและการ

ยอมรับจากชุมชน	ควรมีข้อมูลที่ดีสามารถอธิบายหรือทำการ

เข้าใจและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้ทันเหตุการณ์	และหากมี

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	กฟผ.	ควรมุ่งเน้นถึงกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด	เพื่อลดภาวะเรือนกระจก	สำหรับด้านการมี

ส่วนร่วมของประชาชน	 กฟผ.	 ควรยึดหลัก	 “นโยบาย	 7	

ร่วม”	ในการดำเนินงานกับชุมชน	คือ	ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	

ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมจัดผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	

ร่วมแก้ไขปัญหา	และร่วมประเมินผล	รวมทั้งให้ใช้แนวทาง	

“การคืนความรู้สู่สังคม”	ในการดำเนินงานและต้องยอมรับ	

“ภูมิปัญญาชาวบ้าน”	เป็นต้น		

กล่าวได้ว่าการจัดงานสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	ครั้งแรกนี้	ประสบ

ผลสำเร็จ	ได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน	มุมมองต่างๆ	

ของบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ	

กฟผ.	ด้านสิ่งแวดล้อม	และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไปใน

อนาคต	
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กฟผ.ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเกื้อหนุนสังคม	เสริม

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

โดยยึดมั่นหลักการของการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของการ

มีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเอื้ออาทร	ควบคู่

กันไปกับการดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

ด้วยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล	เพื่อสร้าง	

สรรค์สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุก	มีสภาพ

แวดล้อมที่ดี	และพัฒนาไปสู่วิถีทางแห่งความยั่งยืน	

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ภารกิจเพื่อสังคม

ในรอบปี	2549	กฟผ.	ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 โดยมีวิทยาลัยเกษตร	

และเทคโนโลยี	วิทยาลัยประมง	และวิทยาลัยการอาชีพ	

รวม	89	วิทยาลัย	ดำเนินการโครงการฯ	เป็นต้นแบบ	แล้ว

ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนยากจนที่ประสบภาวะทุพโภชนา	

เพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนต่าง	ๆ	รวม	176	

โรงเรียน	 ได้ร่วมมือกับกองทัพภาคที่	 4	 ใน	 4	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายและโรงเรียน

ปอเนาะ	จำนวน	16	โรงเรียน	นอกจากการส่งเสริมเกษตร

ธรรมชาติเป็นทางเลือกแล้ว	 ยังได้ดำเนินการเรื่อง							

สิ่งแวดล้อม	อาทิ	การบำบัดน้ำเสีย	การกำจัดกลิ่นเหม็น

ต่างๆ	รูปแบบการดำเนินงาน	ได้แก่	การอบรม	บรรยาย	

สาธิต	การจัดนิทรรศการให้คำแนะนำ	เป็นที่ปรึกษา	จัดทำ

ตำรา	คู่มือปฏิบัติการ	ตลอดจนการพัฒนา	Website	มี	

www.chivavithee.net	 ซึ่งในปี	 2549	 มีผู้สนใจเข้าชม	

Website	ประมาณ	200,000	ราย	

กฟผ.	ได้สนองแนวพระราชดำริ	เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

เป็นรูปธรรม	ส่งเสริมวิถีชีวิตโดยไม่ทำลายระบบนิเวศ	เสริม

สร้างจิตสำนึกให้เกิดการเกื้อกูลกัน	 สร้างชุมชนเข้มแข็ง	

สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินงานใน

การช่วยเหลือสังคม	และสิ่งแวดล้อมในปี	2549	จนเป็นที่

ประจักษ์ต่อสาธารณชน	 ทำให้	 กฟผ.	 ได้รับรางวัล

รัฐวิสาหกิจด้านโครงการเพื่อสังคมดีเด่น	(โครงการชีววิถี)	

จาก	กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2549	

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	กฟผ.	เป็น

โครงการที่ดำเนินการด้านสังคม	และสิ่งแวดล้อม	เผยแพร่

ความรู้	 ความเข้าใจ	 ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอ

เพียง	ด้วยการดำเนินชีวิตแบบพอมีพอกิน	พึ่งพาตนเองได้	

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 เขื่อน	 ใต้แนวสายส่งแรงสูง	 และ

ชุมชนที่เป็นเป้าหมาย	ทั้งนี้	รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่าง	ๆ	

ที่ขอความร่วมมือมาด้วย	โดยส่งเสริมใน	4	 เรื่อง	ได้แก่	

การเพาะปลูก	การประมง	การปศุสัตว์	และสิ่งแวดล้อม	



รายละเอียดการดำเนินงาน	
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	ของ	กฟผ.	
	

 พื้นที่ดำเนินการ จำนวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

	

	 ป่าต้นน้ำลำธาร	 371,500	 97	

	 ป่าชายเลน	 8,500	 2	

	 พื้นที่อื่น	ๆ	เช่นบริเวณวัด	โรงเรียน	เป็นต้น	 4,000	 1	

ผลการดำเนินงาน	ณ	สิ้นปี	2549	
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โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ประเภทป่าชายเลน	แถบฝั่งทะเลอันดามัน	ได้แก่	จังหวัด

กระบี่	พังงา	และสตูล	เป็นต้น	

ควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อให้ได้พื้นที่ครบตามจำนวนเป้า

หมายที่กำหนดไว้แล้วนั้น	กฟผ.	ยังให้การสนับสนุน	สร้าง

การมีส่วนร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นการปลูกจิต

สำนักให้แก่ประชาชนและเยาวชน	บริเวณรอบๆ	พื้นที่ปลูก

ป่า	ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจ	เกิดความรักความ

หวงแหน	ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	

ตลอดเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา	กฟผ.	ได้มุ่งมั่น	

ทุ่มเท	และตั้งใจเพื่อให้ผืนป่ากลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติ	ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยกย่องชื่นชม

จากองค์กรต่าง	ๆ	หน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	จนได้รับ

รางวัลสำคัญๆ	 กว่า	 160	 รางวัล	 อาทิ	 รางวัลกิตติคุณ

สัมพันธ์	สังข์เงิน	ในปี	2543	และได้รับเลือกยกย่องเชิดชู

จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี

ให้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ	 กฟผ.	 เป็น

โครงการดีเด่นระดับชาติ	สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ประจำปี	2546		

	

  

กฟผ.	ได้เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปลูกป่า

ถาวรเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่อง

ในโอกาสที่ทรงครองราชย์เป็นปีที่	50	โดยเริ่มดำเนินการตั้ง

แต่ปี	2537	เป็นต้นมา	ในระยะเริ่มแรกได้รับพื้นที่มาดำเนินการ	

จำนวน	200,000	ไร่	และได้ทยอยรับพื้นที่มาดำเนินการ	

เพิ่มเติม	รวมทั้งสิ้นจำนวน	384,000	ไร่	ในปี	2550	

กว่าร้อยละ	90	ของจำนวนพื้นที่ที่ได้รับมาดำเนินการ	เป็น

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลาย	บริเวณป่าต้นน้ำ

ลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักของประเทศ	อาทิ	ต้นน้ำปิง	

ต้นน้ำน่าน	และบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี	ซึ่งอยู่ทางตอน

ใต้ของประเทศไทย	ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 10	 เป็นพื้นที่



 ผลการดำเนินงาน จำนวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

	

	 ปลูกแล้วเสร็จ	 374,400	 97	

	 	 -	ส่งมอบพื้นที่แล้ว	 346,700	 90	

	 	 -	อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา	 27,300	 7	
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ความรู้แก่บุคลากร	จากหน่วยงานของรัฐบาล	อีกทั้งเป็นผู้

เชี่ยวชาญในโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน	เพื่อสร้างและเพิ่มพูนบุคลากรที่จะกระจาย

กำลังในการให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการประหยัดพลังงาน

ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	

โครงการที่สำคัญในปี	 2549	 ได้แก่	 โครงการลดความ		

ต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงฤดูร้อน	ปี	2549	ซึ่งประกอบด้วย	

โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ	โดย	กฟผ.ได้ร่วมมือกับกระทรวง

ต่าง	 ๆ	 ในภาครัฐ	 และบริษัทในภาคเอกชน	 รณรงค์ล้าง

เครื่องปรับอากาศทั่วประเทศ	ขณะเดียวกันก็ดำเนินโครงการ

ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ควบคู่ไปด้วย	 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา	

ขอนแก่น	อุดรธานี	และอุบลราชธานี	ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการ

ใช้ไฟฟ้ารวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ	55	ของการใช้ไฟฟ้าใน

ภูมิภาคนี้	

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าสู่รางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจ	

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	(Demand	Side	Management	

:	DSM)	เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ	ซึ่ง	กฟผ.	ดำเนินการควบคู่

ไปกับภารกิจหลักในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า	ด้วยการ

อนุรักษ์พลังงาน	เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	

ที่ทุกคนควรตระหนักและร่วมมือกัน	เพื่อธำรงไว้ซึ่งพลังงานที่

ยั่งยืนของประเทศและของโลก	

ด้วยเหตุนี้	 กฟผ.	 จึงได้จัดทำ	 โครงการประชาร่วมใจ	

ประหยัดไฟฟ้า	มาตั้งแต่ปี	2536	ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปภาย

ใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์	5	โดยได้รณรงค์และส่งเสริม	ให้

ประชาชนคนไทยใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งภาคที่อยู่

อาศัย	 ภาคธุรกิจ	 และภาคอุตสาหกรรม	 รวมทั้งปลูกฝัง

ทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าแก่

เยาวชนของชาติ		

นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี	2549	สามารถลดปริมาณความ

ต้องการไฟฟ้าสูงสุดลงได้	1,365	เมกะวัตต์	ลดพลังงานไฟฟ้า

ลงได้	7,702	ล้านหน่วย	ส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนได	

ออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศลดลง	5.4	ล้านตัน	

ในการลดการใช้พลังงานระดับประเทศ	กฟผ.	ได้รับการแต่งตั้ง

จากกระทรวงพลังงานให้เป็นอนุกรรมการทางด้านเทคนิคเพื่อ

การประหยัดพลังงานของประเทศ	ซึ่ง	กฟผ.	ฝึกอบรมให้
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ในส่วนของภาคที่อยู่อาศัย	ได้ปรับมาตรฐานประสิทธิภาพ			

ตู้เย็น	และเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดไฟฟ้ายิ่งขึ้น	ภายใต้

สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	(2006)	จนถึงปัจจุบัน		

ตู้เย็นแบบ	 1	 ประตู	 ตู้เย็นแบบ	 2	 ประตู	 และเครื่องปรับ

อากาศ	สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจากเดิมได้	ร้อย

ละ	50,	33	และ	22	ตามลำดับ		

นอกจากนี้	ยังจัดซุ้มข้าวกล้องเบอร์	5	ออกเผยแพร่ตามงาน

ชุมชนในโอกาสต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับบริโภคข้าวกล้อง	 ซึ่งประหยัด

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการสีข้าว	 จนโครงการข้าว

กล้องเบอร์	5	เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	และเป็นที่กล่าว

ขานกันในวงการแข่งขันวิ่งว่าข้าวกล้องไข่เจียวเป็นสัญลักษณ์

ของ	กฟผ.	

สำหรับการปลูกฝังทัศนคติและสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนของ

ชาติ	กฟผ.	ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว	ในโรงเรียน

ต่างๆ	ทั่วประเทศ	จำนวน	420	โรงเรียน	และมีนักเรียนที่

ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนสีเขียวแล้วอย่างน้อย	600,000	คน	

พร้อมทั้งจัดประกวดผลงานจากกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว	ใน	

“	 โครงการห้องเรียนสีเขียว	2006	ยุคโลกาภิวัตน์	 ”	 เมื่อ

ปลายเดือนตุลาคม	2549	เพื่อพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรม

ห้องเรียนสีเขียวทั้งของครูและนักเรียนด้วย		

นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังให้การสนับสนุนการศึกษาด้านการ

พัฒนาพลังงานของโครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	สอง

โครงการด้วยกัน	โครงการแรก	คือ	การจัดทำระบบผลิตน้ำ

เย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ	สำหรับโครงการส่วน

พระองค์	สวนจิตรลดา	ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

Thailand	Energy	Awards	2006	ประเภทโครงการพลังงาน

หมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้า	และโครงการที่สอง	

คือ	การศึกษาและพัฒนาการใช้น้ำมันและส่วนต่างๆของพืช

สบู่ดำ	เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน	สำหรับเป็นเชื้อ

เพลิงทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้าและ

แหล่งพลังงานความร้อน	

ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของ	กฟผ.	

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน	 ด้วยการได้รับรางวัลต่างๆ	

นอกจากรางวัลที่ได้กล่าวมาแล้ว	กฟผ.	ยังได้รับรางวัลดีเด่น

ผู้บริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม	Thailand	

Energy	 Awards	 2006	 และรางวัล	 The	 5th	 Thailand	

Corporate	Excellence	Award	2006	สาขาองค์กรที่ให้

ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน		

โครงการหนึ่งอำเภอ	หนึ่งโรงเรียนในฝัน	

กฟผ.	ภูมิใจในการมีส่วนร่วมให้การอุปถัมภ์และสนับสนุน

การพัฒนาระบบการศึกษาไทยของโรงเรียน	32	แห่ง	ต่อ

เนื่องเป็นระยเวลา	3	ปี	โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี	2547	

เป็นต้นมา	ซึ่งเป็นผลให้พัฒนาการไปสู่การเป็น	“	โรงเรียน

ต้นแบบทางการศึกษา	 ”	 ของเขตการศึกษาต่างๆของ

ประเทศ	สามารถยกระดับมาตรฐานของการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา	การพัฒนาบุคลากรครู	การพัฒนาสื่อและ

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักเรียน	รวมทั้งช่วยเพิ่ม

โอกาสให้กับเยาวชนในชนบทให้สามารถเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา	นอกจากนี้	โครงการหนึ่งอำเภอ	หนึ่ง

โรงเรียนในฝันที่	กฟผ.	สนับสนุน	ยังเป็นต้นแบบพี่เลี้ยงให้

กับโรงเรียน	ชุมชน	ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	ได้มาศึกษาดู

งาน	และใช้อุปกรณ์ของโรงเรียนต้นแบบ	
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โครงการ	1	รัฐวิสาหกิจ	1	สมาคมกีฬา	

กฟผ.	ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬา	2	สมาคม	คือ	สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และ	

สมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย	ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	3	ปี	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จสามารถ

พัฒนายกระดับนักกีฬาทีมชาติไทยสู่เวทีระดับโลก	และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ	

งานเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	

นับเป็นความภาคภูมิใจที่	กฟผ.	ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติร่วมกับรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย	

ในมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	โดย	กฟผ.	และบริษัทในเครือ	

ได้ร่วมสนุนการจัดงานสำคัญจำนวน	2	งานคือ	“	งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	”	ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม	ถึงเดือนมิถุนายน	2549	ที่	เมืองทองธานี	และ	“	งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ	ราชพฤกษ์	

2549	”	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2549	ถึงเดือนมกราคม	2550	ที่	จังหวัดเชียงใหม่	

นอกจากนี้	ยังได้ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี	จัดทำโครงการ	“	คลองสวย	น้ำใส	ถวายในหลวง	”	โดยส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้

การใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนต่าง	ๆ	ของจังหวัดนนทบุรี	
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ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติจากอุทกภัยช่วงต้นปีและปลายปี	2549	ส่งผลให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคกลางประสบปัญหา

ความเดือนร้อน	กฟผ.	ได้ร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีหน่วยงาน	กฟผ.				

ตั้งอยู่	ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ได้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทันที	
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ประทานรางวัลแก่	ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน	โครงการพูดเพื่อชาติ	

ปีที่	2	“ตามรอยพ่อ ขออยู่อย่างพอเพียง”	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2549	ณ	ศูนย์นิทรรศการอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัด

นนทบุรี	ซึ่ง	กฟผ.	จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	

และเพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่อง	การดำรงชีวิตอย่างประหยัดและพอเพียง	ทั้งนี้	นายไกรสีห์	กรรณสูต	ผู้

ว่าการ	กฟผ.ได้ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระโอกาสนี้ด้วย	

	

	

	

	

	

	

	

กฟผ.	จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ	“พลังงานถ่านหินสะอาด”	APEC	Coal	Fossil	Energy	Technical	and	Policy	

Seminar	ระหว่างวันที่	23-24	กุมภาพันธ์	2549	ที่จังหวัดลำปาง	โดยมีกลุ่มประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจ	APEC	ด้านพลังงาน	

21	ประเทศ	เข้าร่วมประชุมสัมมนา	

	

	

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี
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(ภาพบน)	 กฟผ.จัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่	เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราช

สมบัติครบ	60	ปี	ภายใต้แนวคิดหลัก	“พระผู้ให้แสงสว่างแก่

ทุกชีวิตไทย”	 ณ	 ศูนย์นิทรรศการอิมแพค	 เมืองทองธานี	

ระหว่างวันที่	26	พฤษภาคม	-	4	มิถุนายน	2549		

(ภาพล่าง)	 กฟผ.ยังได้สร้าง	 “สวนน้ำพระทัย”	 ในงาน

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์	 2549	

จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่			1	พฤศจิกายน	2549	-	31	

มกราคม	2550	 กฟผ.	ให้การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ

ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียแก่ชุมชนต่างๆ	 ในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรี	 ตามโครงการ	 “คลองสวย น้ำใส ถวาย

ในหลวง”	 ตั้งแต่เมื่อวันที่	 6	 มิถุนายน	 2549	 ด้วยวิธี

การเกษตรแบบธรรมชาติของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนนี้	กฟผ.ได้ดำเนินการเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

มาเผยแพร่แก่ชุมชนตามเป้าหมายต่างๆ	ของ	กฟผ.		
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กฟผ.	ได้รับรางวัล	THAILAND	ENERGY	AWARDS	2006	รางวัลดีเด่นประเภทผู้บริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ประเภทอาคาร

ควบคุม	และรางวัล	THAILAND	CORPO-RATE	EXCELLENCE	2006	ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบ

สายส่งไฟฟ้า	(OFF-GRID)	จากโครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบสําหรับโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2549	กรุงเทพมหานคร	

	

กฟผ.	จัดสัมมนาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั่วประเทศ	เพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบนโยบายพลังงาน	ระหว่าง

วันที่	17-18	สิงหาคม	2549	ที่จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนในประเทศ	เข้าร่วมสัมมนากว่า	300	คน	ซึ่งเป็น

โอกาสที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสาร	 ประสบการณ์	 และข้อคิดเห็นต่างๆ	 เป็น

ประโยชน์	ต่อทุกฝ่าย	
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นายไกรสีห์	กรรณสูต	ผู้ว่าการ	กฟผ.	เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบบำบัดน้ำ

เสียประสิทธิภาพสูง	ของสำนักงานกลาง	กฟผ.	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	19	

กันยายน	2549	ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการบำบัดน้ำเสียจำนวนมากในแต่ละวัน	

ของอาคารต่างๆ	รวมทั้งอาคารสำนักงานใหม่ที่กำลังจะเปิดใช้งานในเร็วๆนี้	ทั้งนี้	

กฟผ.เล็งเห็นความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในการดำเนินงาน			

ทุกด้าน	

	

กฟผ.	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีและปลายปี	2549	โดยจัดส่งถุงยังชีพ	น้ำดื่ม	

ยารักษาโรคและเงินบริจาค	พร้อมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่	กฟผ.ในพื้นที่ประสบภัย	ออกให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคกลาง	
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กฟผ.	ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจำปี	2549	จำนวน	2	รางวัล	ได้แก่	รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหาร

จัดการดีเด่น	 และรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการเพื่อสังคมดีเด่น	 ในการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อ						

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2549	กรุงเทพมหานคร	

	

	

	

นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	เดินทาง

มาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	กฟผ.	จังหวัด

นนทบุรี	 และจุดรับก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โรงไฟฟ้า	 เมื่อวันที่	 27	

พฤศจิกายน	2549	พร้อมทั้งรับฟังความคืบหน้าการเตรียมงาน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือแห่งใหม่	ขนาด

กำลังผลิต	700	เมกะวัตต์	ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี	2553		
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(ภาพซ้าย)	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกรัฐมนตรี	ประเทศไทย	และนายบัวสอน	บุบผาวัน	นายกรัฐมนตรี	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่างนายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	และนายบ่อสายคำ	วงศ์ดารา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่	ของ	สปป.ลาวที่จะ

ขยายการรับซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว	เดิม	3,000	เมกะวัตต์	เป็น	5,000	เมกะวัตต์	ภายในปี	2558	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2549	

ณ	ทำเนียบรัฐบาล		

(ภาพขวา)	นายไกรสีห์	กรรณสูต	ผู้ว่าการ	กฟผ.	ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ลงทุนโครงการน้ำเทิน	1	

กำลังผลิต	523	เมกะวัตต์	และผู้ลงทุนโครงการน้ำงึม	3	กำลังผลิต	440	เมกะวัตต์	โดยทั้งสองโครงการมีกำหนดจ่ายไฟฟ้า		

เข้าระบบให้กับประเทศไทยภายในปี	2556		

	

นายไกรสีห์	กรรณสูต	ผู้ว่าการ	กฟผ.	เป็นประธานในพิธีลง

นามบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 กฟผ.					

ปี	2550	 เมื่อวันที่	 25	ธันวาคม	2549	ณ	สำนักงานใหญ่	

กฟผ.	ภายใต้โครงการ	“รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”	

ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงสายงานต่างๆ	 เพื่อแสดง

เจตจำนงที่ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	จะลดการใช้พลังงานภายใน	

กฟผ.	ลงร้อยละ	10	เมื่อเทียบกับปี	2547	ตลอดปี	2550		
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กำลังผลิตในระบบ	 	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 	 ปี 2549 ปี 2548 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)  
   ประเภทโรงไฟฟ้า       
    เมกะวัตต์ ร้อยละ เมกะวัตต์ ร้อยละ ร้อยละ  

	

 กำลังผลิตของ กฟผ.       

	 พลังความร้อน	 6,370.00	 23.50	 6,370.00	 24.08	 -		

		 พลังความร้อนร่วม	 5,146.95	 18.99	 5,146.95	 19.46	 -		

		 พลังน้ำ		 	 3,424.18	 12.63	 3,424.18	 12.95	 -		

		 กังหันแก๊ส	 	 847.00	 3.13	 847.00	 3.20	 -		

		 ดีเซล		 	 5.40	 0.02	 5.40	 0.02	 -		

	 พลังงานนอกรูปแบบ	 1.04	 -	 1.04	 -	 -		

	

	 รวมกำลังผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,794.57 58.27 15,794.57 59.71 -  

	

	 กำลังผลิตจากแหล่งอื่น       

 ภายในประเทศ       

	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่		 8,610.34	 31.76	 8,000.00	 30.25	 7.63	 	

	 ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก	 2,062.30	 7.61	 2,015.60	 7.62	 2.32	 	

		 ภายนอกประเทศ       

	 ลาว			 	 340.00	 1.25	 340.00	 1.29	 -		

	 สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย	 300.00	 1.11	 300.00	 1.13	 -		

	

	 รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น 11,312.64 41.73 10,655.60 40.29 6.17  

  รวมกำลังผลิตในระบบ 27,107.21 100.00 26,450.17  100.00  2.48  

	

	

	

ข้อมูลและสถิติ
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 	 พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)   
 
  เดือน  ปี 2549 ปี 2548  (เมกะวัตต์) ร้อยละ 

	

	 	 ม.ค.	 	 18,879.20	 18,261.20	 618.00	 3.38	

	 	 ก.พ.	 	 19,695.70	 18,940.00	 755.70	 3.99	 	

	 	 มี.ค.	 	 20,744.80	 20,221.50	 523.30	 2.59	

	 	 เม.ย.	 	 20,531.30	 20,537.50	 -6.20	 -0.03	

	 	 พ.ค.*	 	 21,064.00	 20,536.80	 527.20	 2.57	

	 	 มิ.ย.	 	 20,439.30	 19,237.50	 1,201.80	 6.25	

	 	 ก.ค.	 	 20,040.30	 18,960.10	 1,080.20	 5.70	

	 	 ส.ค.	 	 19,869.70	 19,039.40	 830.30	 4.36	

	 	 ก.ย.	 	 20,213.50	 18,775.90	 1,437.60	 7.66	

	 	 ต.ค.	 	 20,052.30	 18,758.70	 1,293.60	 6.90	

	 	 พ.ย.	 	 20,443.60	 19,092.40	 1,351.20	 7.08	

	 	 ธ.ค.	 	 20,092.20	 18,449.70	 1,642.50	 8.90	

	

 ความต้องการ      

 พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี 21,064.00 20,537.50 526.50 2.56 
 

หมายเหตุ	*	เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่	4	พฤษภาคม	2549	เวลา	13.30	น.	
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ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารายเดือน		 	 	 	 	

	
	 	 	 	 พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)   
 
 เดือน   ปี 2549 ปี 2548 (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ 

	 	 	 	 	

	 ม.ค.		 	 10,758.91	 10,232.12	 526.79	 5.15	

	 ก.พ.		 	 10,791.13	 10,365.10	 426.03	 4.11	

	 มี.ค.		 	 12,720.04	 11,878.09	 841.95	 7.09	

	 เม.ย.		 	 11,627.47	 11,309.41	 318.06	 2.81	

	 พ.ค.		 	 12,436.41	 12,355.34	 81.07	 0.66	

	 มิ.ย.		 	 12,180.67	 11,640.59	 540.08	 4.64	

	 ก.ค.		 	 12,272.51	 11,420.14	 852.37	 7.46	

	 ส.ค.		 	 12,233.18	 11,470.80	 762.38	 6.65	

	 ก.ย.		 	 11,885.17	 11,251.67	 633.50	 5.63	

	 ต.ค.		 	 12,013.14	 11,546.81	 466.33	 4.04	

	 พ.ย.		 	 11,925.30	 11,024.35	 900.95	 8.17	

	 ธ.ค.		 	 11,103.65	 10,332.56	 771.09	 7.46	

	

 รวม   141,947.58 134,826.98 7,120.60 5.28 
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การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า	 	 	 	 	 	

	
  ผลิตจาก ปี 2549 ปี 2548 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 
    ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ ร้อยละ 

	

 ระบบผลิตของ กฟผ.      

		 ก๊าซธรรมชาติ	 33,962.69	 23.93	 33,065.96	 24.52	 2.71	

		 ลิกไนต์	 	 18,027.68	 12.70	 18,334.51	 13.60	 -1.67	

		 พลังน้ำ	 	 7,950.05	 5.60	 5,671.18	 4.21	 40.18	

		 น้ำมันเตา	 	 7,808.42	 5.50	 7,640.01	 5.67	 2.20	

		 น้ำมันดีเซล	 	 76.92	 0.05	 175.73	 0.13	 -56.23	

		 พลังงานทดแทน	 2.56	 -	 2.26	 -	 13.16	

	

		 รวม กฟผ.ผลิต 67,828.32 47.78 64,889.65 48.13 4.53 

 

 ซื้อ      

		 ซื้อจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่	 	 	 	 	 	

		 -	ภายในประเทศ	 55,362.65	 39.00	 51,989.60	 38.56	 6.49	

		 -	ต่างประเทศ	 1,950.77	 1.38	 1,778.46	 1.32	 9.69	

		 ซื้อจากผู้ผลิตรายเล็ก	 13,600.24	 9.58	 13,571.59	 10.06	 0.21	

		 ซื้อจากต่างประเทศ	 3,205.60	 2.26	 2,597.68	 1.93	 23.40	

	

		 รวมซื้อ  74,119.26 52.22 69,937.33 51.87 5.98 

 รวมผลิตและซื้อ  141,947.58 100.00 134,826.98 100.00 5.28 
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การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	 	 	 	 	 	

	
  ลูกค้า   ปี 2549 ปี 2548 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 
    ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง  ร้อยละ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ ร้อยละ 

	

	 การไฟฟ้านครหลวง	 42,856.94	 	31.96		 41,439.84	 	32.62		 3.42	

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 88,630.33	 	66.10		 83,135.37	 	65.45		 6.61	

	 ลูกค้าตรง		 	 1,587.27	 	1.18		 1,590.89	 	1.25		 -0.23	

	 ไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าชั่วคราว	 109.85	 	0.08		 50.41	 	0.04		 117.91	

	 การไฟฟ้าลาว	 586.01	 	0.44		 494.20	 	0.39		 18.58	

	 การไฟฟ้ามาเลเซีย	 0.12	 	-		 1.16	 	-		 -89.65	

	 อื่น	ๆ	 	 313.83	 	0.24		 315.21	 	0.25		 -0.44	

	

 รวมทั้งสิ้น  134,084.35  100.00  127,027.08  100.00  5.56 

	

	

	

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย	 	 	 	 	 	

	
  ลูกค้า  ปี 2549 ปี 2548 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 
    บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ 

	

	 การไฟฟ้านครหลวง	 2.42	 2.30	 5.22	

	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 2.47	 2.13	 15.96	

	 ลูกค้าตรง		 	 2.44	 2.19	 11.42	

	 ไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าชั่วคราว	 4.68	 5.65	 -17.17	

	 อื่น	ๆ	 	 1.58	 1.57	 0.41	

	

 ราคาขายเฉลี่ย* 2.46 2.04 20.59 

 

หมายเหตุ	*	เป็นราคาขายเฉลี่ยซึ่งไม่รวมรายการระหว่าง	กฟผ.	และบริษัทย่อย	
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ระบบส่งไฟฟ้า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 ระดับแรงดัน  ปี 2549 ปี 2548 
   
 (กิโลโวลต์)  ความยาวสายส่ง จำนวนสถานี พิกัดหม้อแปลง ความยาวสายส่ง จำนวนสถานี พิกัดหม้อแปลง  
 
    วงจร-กิโลเมตร ไฟฟ้าแรงสูง เมกะโวลต์แอมแปร์ วงจร-กิโลเมตร ไฟฟ้าแรงสูง เมกะโวลต์แอมแปร์  

	

	 	 500	 	 3,432.90	 9	 12,449.98	 3,337.76	 9	 12,049.98	 	

	 	 230	 	 12,797.64	 64	 38,360.04	 12,134.46	 59	 37,760.04	 	

	 	 132	 	 8.71	 -	 133.40	 8.71	 -	 133.40	 	

	 	 115	 	 13,777.56	 130	 14,726.24	 13,703.09	 131	 14,652.24	 	

	 	 69	 	 52.07	 2	 108.00	 52.07	 2	 108.00	 	

	 	 300	(HVDC)	 22.99	 -	 348.18	 22.99	 -	 348.18	

	 	

  รวมทั้งระบบ 30,091.87 205 66,125.84 29,259.08 201 65,051.84  

	

	

การใช้เชื้อเพลิง	 	 	 	

	
  ชนิดเชื้อเพลิง ปริมาณการใช้ เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 
      ปี 2549 ปี 2548 ร้อยละ 

	

	 ก๊าซธรรมชาติ	(ล้านลูกบาศก์ฟุต)*	 312,158.57		 305,156.01	 2.29	

	 น้ำมันเตา	(ล้านลิตร)*	 1,883.14		 1,836.74	 2.53	

	 ลิกไนต์	(ล้านตัน)	 15.82		 16.57	 -4.53	

	 น้ำมันดีเซล	(ล้านลิตร)*	 21.48		 49.81	 -56.88	

	

หมายเหตุ	*	ไม่รวม	REGCO,	KEGCO	และ	RGCO	 	 	 	
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การดำเนินงานอ่างเก็บน้ำ		 	 	

	
 การดำเนินงาน ปี 2549 ปี 2548 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 
      ร้อยละ 

	

	 ความจุอ่างเก็บน้ำ	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	*	 62,330	 62,330	 	-		

	 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ	 	 	 	

		 	 ณ	สิ้นเดือน	ธ.ค.	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	*	 56,132	 51,185	 8.81	

	 ปริมาณน้ำเข้าอ่าง	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	*	 41,727	 31,907	 23.53	

	 ปริมาณน้ำที่ปล่อย	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	*	 	 	 	

		 	 -	ปล่อยผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 34,690	 25,523	 26.43	

		 	 -	ปล่อยโดยไม่ผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 905	 516	 42.98	

		 	 -	ปล่อยเพื่อการชลประทานโดยเฉพาะ	 278	 425	 (52.88)	

		 	 -	ปล่อยใช้ประโยชน์อื่น	 	-		 	-		 	-		

		 	 -	ระเหยและสูญหาย	 2,938	 2,650	 9.80	

	 	 รวมปริมาณน้ำที่ปล่อย	 38,811	 29,114	 24.99	

	 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต	(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)	**	 7,950	 5,671	 28.67	

	 อัตราการใช้น้ำผลิตไฟฟ้า	(ลบ.ม./กิโลวัตต์ชั่วโมง)	***	 4.92	 5.05	 (2.64)	

	 น้ำสูบขึ้นเก็บที่อ่างบน	(ล้านลูกบาศก์เมตร)	****	 696	 540	 22.41	

	
*	ไม่รวมเขื่อนท่าทุ่งนา	เขื่อนปากมูล	และเขื่อนลำตะคอง	 	 	 	

**	รวมโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ	กฟผ.ทั้งหมดและเขื่อนคิรีธารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	 	 	 	

***	ไม่รวมโรงไฟฟ้าท่าทุ่งนา,ปากมูล,ลำตะคองและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก		 	 	

****	อ่างเก็บน้ำลำตะคองตอนบน	 	 	 	
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จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	

	
 ระดับการศึกษา 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 
    คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

	

	 ปริญญาตรีขึ้นไป	 6,747	 27.87	 6,780	 27.30	

	 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร	

		 วิชาชีพชั้นสูง		 6,440	 26.60	 6,483	 25.11	

	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 4,509	 18.63	 4,690	 18.89	

	 ต่ำกว่า	ปวช.	 6,513	 26.90	 6,878	 27.70	

	

 รวม   24,209 100.00 24,831 100.00 

	

	

	

	



กฟผ. เป็นองค์การที่โปร่งใสและพึ่งพาได้เสมอ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ทุกหนแห่งของประเทศต้องมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

สม่ำเสมอ และไม่มีปัญหาไฟฟ้าตก ภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานที่ “ รับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสุจริตและจริงใจ ” 



เชื่อใจได้(Trustworthy)
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รายงานของผู้สอบบัญชี












เสนอ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยณวันที่31ธันวาคม2549

และ2548งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนรวมและเฉพาะการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตฯและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยซึ่งผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ

ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นโดยผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและรวมอยู่ในงบการเงินรวมสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้รับและใช้รายงานของผู้สอบบัญชีอื่นดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ

ทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า

งบการเงินรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯณวันที่31

ธันวาคม2549และ2548ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนรวมและเฉพาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯและกระแสเงินสดรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

          









     

  (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) 

  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

 

 

       

  (นางสาวจินตนา วานิชขจร) 

  ผู้อำนวยการสำนักงาน 

















สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

OfficeoftheAuditorGeneral

วันที่1มีนาคม2550
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
งบดุล

ณวันที่31ธันวาคม2549และ2548
  หน่วย : บาท  

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ กฟผ.  

 2549 2548 2549 2548 

 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3,5.1 20,405,255,889 30,629,243,027 17,193,855,099 26,215,471,646

 เงินลงทุนระยะสั้น 5.2 32,349,992,478 14,895,788,488 24,589,629,195 10,046,291,677

 เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 344,108,381 292,023,274 - -

 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิ 4.4,5.3 34,289,395,792 24,601,154,953 34,201,812,355 24,601,154,953

 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน4.4,4.16,5.4.1 38,790,112 31,097,841 257,723,608 307,892,128

 วัสดุสำรองคลัง-สุทธิ 4.5,5.5 8,321,947,320 9,128,853,479 6,522,988,235 7,044,554,564

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่นสุทธิ 4.4,5.6 3,771,554,662 3,652,252,691 3,771,565,311 3,652,252,691

  ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน4.4,4.16,5.4.2 - - - 510,000

  อื่นๆ  6,332,431,476 5,328,079,363 5,797,651,456 5,235,487,403

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  105,853,476,110 88,558,493,116 92,335,225,259 77,103,615,062

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าซึ่ง

  บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 3.6,4.6,5.7 - - 12,037,412,750 10,438,306,983

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดย

  วิธีส่วนได้เสีย 3.6,4.6,5.7 7,329,721,140 6,096,774,851 7,329,721,140 6,096,774,851

 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

  ของบริษัทย่อย  3,985,924,832 3,035,731,484 - -

 เงินลงทุนระยะยาว  628,885,161 358,125,242 - -

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - 649,555,838 - -

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4.7,4.8,5.8 255,857,374,450 268,359,372,396 213,531,165,564 224,873,345,027

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.9,5.9 16,767,368,089 16,461,242,012 16,761,275,331 16,461,242,012

 งานระหว่างก่อสร้าง 5.10 20,044,368,793 11,409,990,905 20,026,112,614 10,564,960,011

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.10,5.11 1,361,282,189 1,792,156,580 1,355,421,581 1,786,407,250

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  305,974,924,654 308,162,949,308 271,041,108,980 270,221,036,134

รวมสินทรัพย์  411,828,400,764 396,721,442,424 363,376,334,239 347,324,651,196

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
งบดุล

ณวันที่31ธันวาคม2549และ2548
หน่วย : บาท  

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ กฟผ.  

 2549 2548 2549 2548 

 หนี้สินและส่วนของทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น 5.12 34,866,905,712 24,212,116,021 28,681,494,524 19,315,336,929

 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.16,5.4.3 6,458,822,331 6,499,366,728 15,136,797,079 13,065,396,300

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

  ภายในหนึ่งปี 4.11,5.14 10,756,998,071 25,169,615,933 7,649,081,967 22,357,696,229

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เจ้าหนี้อื่น  6,313,007,281 9,329,647,142 6,057,080,704 9,005,965,281

  เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง 5.13 9,618,061,574 8,221,592,871 9,618,061,574 8,221,592,871

  ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย  1,176,569,704 1,425,322,760 1,176,569,704 1,425,322,760

  อื่นๆ  8,456,867,193 5,254,338,397 7,126,485,142 4,656,749,719

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  77,647,231,866 80,111,999,852 75,445,570,694 78,048,060,089

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 4.11,5.14 103,529,444,860 113,981,335,534 76,359,410,606 83,967,635,176

 ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟู

  สภาพบริเวณเหมือง 4.12,5.15 1,660,508,008 1,612,852,032 1,660,508,008 1,612,852,032

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.14,5.16 9,261,419,396 7,309,535,398 9,263,519,396 7,309,535,398

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  114,451,372,264 122,903,722,964 87,283,438,010 92,890,022,606

รวมหนี้สิน   192,098,604,130 203,015,722,816 162,729,008,704 170,938,082,695

ส่วนของทุน 

 เงินงบประมาณ 5.17 9,438,307,158 9,500,639,921 9,438,307,158 9,500,639,921

 ส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่ง

  บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 3.6,5.18 3,081,683,456 3,011,488,985 3,081,683,456 3,011,488,985

 ส่วนเกินทุนจากสิทธิการใช้ประโยชน์

  ในที่ราชพัสดุ 4.9.2 474,767,280 474,767,280 474,767,280 474,767,280

 กำไรสะสม

  จัดสรรแล้ว

   เงินจัดสรรในการขยายกิจการ  80,186,366,913 80,186,366,913 80,186,366,913 80,186,366,913

  ยังไม่ได้จัดสรร  107,466,200,728 83,213,305,402 107,466,200,728 83,213,305,402

รวมส่วนของทุน  200,647,325,535 176,386,568,501 200,647,325,535 176,386,568,501

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  19,082,471,099 17,319,151,107 - -

รวมส่วนของทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  219,729,796,634 193,705,719,608 200,647,325,535 176,386,568,501

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  411,828,400,764 396,721,442,424 363,376,334,239 347,324,651,196

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้





 (นายพรชัย รุจิประภา) 

ประธานกรรมการ 

(นายไกรสีห์ กรรณสูต) 

ผู้ว่าการ 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2549และ2548
  หน่วย : บาท  

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ กฟผ.  

 2549 2548 2549 2548 

รายได ้

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 4.1 329,383,169,103 259,719,334,564 329,249,760,979 259,865,410,743

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น  20,677,649,757 19,374,712,031 23,276,686,512 21,989,958,417

 รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ  350,060,818,860 279,094,046,595 352,526,447,491 281,855,369,160

ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนขายไฟฟ้า 5.19 275,920,285,672 238,274,029,846 283,783,524,831 246,492,809,469

 ต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น  20,405,888,380 19,311,996,703 22,759,826,365 21,634,325,404

 รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ  296,326,174,052 257,586,026,549 306,543,351,196 268,127,134,873

กำไรขั้นต้น  53,734,644,808 21,508,020,046 45,983,096,295 13,728,234,287

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  11,022,410,642 16,728,441,911 10,483,513,047 15,713,421,620

กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินค้าและบริการ  42,712,234,166 4,779,578,135 35,499,583,248 (1,985,187,333)

รายได้อื่น 

 ดอกเบี้ยรับ 4.2 1,555,634,065 883,068,862 1,005,809,566 604,565,202

 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  120,001,431 - 120,001,431 -

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ4.11,5.20 3,873,172,372 1,754,136,061 3,872,396,131 1,753,086,404

 กำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - 188,000,000 - 188,000,000

 อื่นๆ  1,033,234,847 1,442,660,364 970,586,617 1,310,554,136

 รวมรายได้อื่น  6,582,042,715 4,267,865,287 5,968,793,745 3,856,205,742

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  - 15,333,506 - 15,333,506

 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  - 84,582,914 - 84,582,914

 อื่นๆ 5.26 750,240,421 11,275,410 - 16,998,410

 รวมค่าใช้จ่ายอื่น  750,240,421 111,191,830 - 116,914,830

กำไรจากการดำเนินงาน  48,544,036,460 8,936,251,592 41,468,376,993 1,754,103,579

ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและ 

  กิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 5.21 - - 2,904,500,021 2,919,026,920

ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.21 1,664,403,050 1,166,965,693 1,664,403,050 1,166,965,693

ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของ 

  บริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย  727,499,223 372,010,431 - -

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย  50,935,938,733 10,475,227,716 46,037,280,064 5,840,096,192

ดอกเบี้ยจ่าย 4.15,5.22 (6,868,867,312) (7,222,105,334) (5,403,623,164) (6,013,222,484)

กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  44,067,071,421 3,253,122,382 40,633,656,900 (173,126,292)

ภาษีเงินได้ 5.24 (75,094,496) (89,752,499) - -

กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  43,991,976,925 3,163,369,883 40,633,656,900 (173,126,292)

กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (3,358,320,025) (3,336,496,175) - -

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.6,5.23 40,633,656,900 (173,126,292) 40,633,656,900 (173,126,292)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 





 
(นายพรชัย รุจิประภา) 

ประธานกรรมการ 

(นายไกรสีห์ กรรณสูต) 

ผู้ว่าการ 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2549และ2548
หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ กฟผ.  

 2549 2548 2549 2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  40,633,656,900 (173,126,292) 40,633,656,900 (173,126,292)

 รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน

  กิจกรรมดำเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา  18,876,704,258 18,698,697,654 16,117,280,322 16,058,123,148

   กำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - (188,000,000) - (188,000,000)

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  - 15,333,506 - 15,333,506

   ทรัพย์สินรับบริจาค  - (49,500) - (49,500)

   ตัดจ่ายค่าทดแทนสิทธิการใช้ที่ดิน 5.9 428,531,072 415,434,388 428,531,072 415,434,388

   ตัดจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.9 30,969,527 6,168,210 30,969,527 6,168,210

   ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้  30,822,296 533,810,912 - -

   ตัดจ่ายสิทธิการใช้ระบบท่อย่อยส่งก๊าซ  156,225 - - -

   รายจ่ายตัดบัญชีจากรายจ่ายรอการตัดบัญชี

    ด้านเหมืองลิกไนต์ 5.11 3,733,032,926 4,626,429,848 3,733,032,926 4,626,429,848

   ตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 5.9 6,337,358 6,337,354 6,337,358 6,337,354

   หนี้สงสัยจะสูญ  14,158,168 13,317,165 14,158,168 13,317,165

   หนี้สูญ  - 4,794,120,000 - 4,794,120,000

   ค่าเสื่อมสภาพวัสดุสำรองคลัง  109,418,538 214,434,258 45,309,929 105,044,051

   สำรองมูลค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ 5.26 750,240,421 - - -

   (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  (120,001,431) 80,098,837 (120,001,431) 84,582,914

   รับรู้รายได้จากรายได้รอการรับรู้ 5.16 (284,488,414) (187,965,578) (284,488,414) (187,965,578)

   กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (4,652,829,328) (2,213,579,206) (4,652,829,328) (2,213,700,250)

   ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและ

    กิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 5.21 - - (2,904,500,021) (2,919,026,920)

   ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.21 (1,664,403,050) (1,166,965,693) (1,664,403,050) (1,166,965,693)

   ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของ

    บริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย  (727,499,223) (372,010,431) - -

   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ  3,358,320,025 3,336,496,175 - -

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ลดลง(เพิ่มขึ้น)

   ลูกหนี้การค้า  (9,720,820,196) 17,227,154,396 (9,575,375,967) 17,166,767,392

   ลูกหนี้อื่นๆ  (108,640,193) (50,699,257) (108,140,843) (51,209,257)

   วัสดุสำรองคลัง  697,487,621 (2,820,467,911) 476,256,400 (2,233,505,501)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  458,534,410 (3,219,240,389) 900,722,470 (2,985,619,574)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  100,013,109 968,935,834 100,124,387 934,804,736

   รายจ่ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์ 5.11 (3,324,750,554) (3,482,905,543) (3,324,750,554) (3,482,905,543)

  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้า  10,614,245,294 9,661,430,745 11,437,558,374 4,685,597,433

   เจ้าหนี้อื่น  (2,939,990,505) 374,431,621 (2,872,235,221) 5,126,871,997

   ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย  (248,753,056) (190,243,918) (248,753,056) (190,243,918)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,452,288,376 (1,449,843,290) 2,469,735,423 (2,106,733,009)

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (66,195,087) 123,660,994 (64,095,086) 123,660,994

   กองทุนสงเคราะห์  2,804,682 (8,716,659) 2,804,682 (8,716,659)

   ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง 47,655,975 41,484,375 47,655,975 41,484,375

     17,853,349,244 45,787,088,897 9,990,904,042 36,469,436,109

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  58,487,006,144 45,613,962,605 50,624,560,942 36,296,309,817

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2549และ2548
หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ กฟผ.  

 2549 2548 2549 2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น  (17,454,203,990) (1,900,334,152) (14,543,337,519) (3,509,403,685)

 เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (322,845,026) 1,050,038,506 - -

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  649,555,838 (242,747,957) - -

 รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  199,733,582 175,411,486 199,733,582 164,893,857

 รายจ่ายลงทุน(รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)  (15,754,404,065) (16,022,543,965) (14,975,324,310)(14,044,752,309)

 คืนเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 5.16 (6,247,782) (841,517) (6,247,782) (841,517)

 รับเงินจากรายได้รอการรับรู้ 5.16 688,013,241 885,394,510 688,013,241 885,394,510

 ลงทุนในกิจการร่วมค้า  - - - (148,995,000)

 ลงทุนในบริษัทย่อย  - - - (999,930)

 ลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย  (440,955,000) (588,005,400) - -

 รับเงินปันผลในบริษัทร่วม 5.7 501,651,232 401,320,986 501,651,232 401,320,986

 รับเงินปันผลในบริษัทย่อย 5.7 - - 1,305,000,000 1,370,250,000

 รับเงินปันผลในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย  218,260,875 483,152,544 - -

 รับเงินคืนจากบริษัทย่อย  - - 394,254 -

 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน  (31,721,441,095) (15,759,154,959) (26,830,117,302)(14,883,133,088)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  (14,984,292,871) (13,931,560,688) (14,984,292,871)(13,931,560,688)

 ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (24,974,509,316) (52,753,079,629) (22,131,767,316)(15,312,444,136)

 เงินกู้ที่เบิก  4,564,250,000 38,181,548,733 4,300,000,000 3,800,000,000

 เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  - (791,675) - (791,675)

 เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  (1,595,000,000) (1,675,919,880) - -

 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (36,989,552,187) (30,179,803,139) (32,816,060,187)(25,444,796,499)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (10,223,987,138) (324,995,493) (9,021,616,547) (4,031,619,770)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  30,629,243,027 30,954,238,520 26,215,471,64630,247,091,416

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4.3,5.1 20,405,255,889 30,629,243,027 17,193,855,09926,215,471,646

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

 เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

  ดอกเบี้ยจ่าย  8,142,689,977 8,272,605,211 6,676,558,784 7,057,337,731

  ภาษีเงินได้  65,822,252 84,555,475 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2549และ2548

1.  ข้อความทั่วไป 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2511

และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีพนักงานจำนวน24,209คนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมีดังนี้

 1.1 ผลิตจัดให้ได้มาจัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่

  -การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)หรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

  -ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

  -ประเทศใกล้เคียง

 1.2 ดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น

ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของกฟผ.หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

 1.3 ผลิตและขายลิกไนต์หรือวัตถุเคมีจากลิกไนต์

  โดยกฟผ.ได้รับโอนทรัพย์สินหนี้สินสิทธิความรับผิดตลอดจนธุรกิจของการไฟฟ้ายันฮีการลิกไนต์และการไฟฟ้าตะวันออก

เฉียงเหนือทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อได้หักหนี้สินออกแล้วถือเป็นทุนของกฟผ.

2.  การแปลงสภาพเป็นบริษัทและการกลับสภาพเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  เมื่อวันที่24มิถุนายน2548กฟผ.ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)(บมจ.กฟผ.)ตามพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2542และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2547และวันที่10พฤษภาคม2548ในการแปลงสภาพดังกล่าว

จะมีการแปลงทุนของกฟผ.เป็นทุนเรือนหุ้นโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกณวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น60,000ล้านบาท

ประกอบด้วยหุ้นจำนวน6,000ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้10บาทต่อหุ้นทั้งนี้กิจการสิทธิหนี้สินความรับผิดและสินทรัพย์ของกฟผ.รวมถึง

พนักงานจะถูกโอนไปยังบมจ.กฟผ.และกฟผ.ได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์บางส่วนให้แก่กระทรวงการคลังในราคาตามมูลค่าทางบัญชี(Book

Value)ณวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยกระทรวงการคลังได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าหรือการใช้ที่

ราชพัสดุในการดำเนินการของกฟผ.

  เมื่อวันที่30สิงหาคม2548คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในคราวประชุมครั้งที่

3/2548(ครั้งที่101)เห็นชอบให้บมจ.กฟผ.เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก60,000ล้านบาทเป็น80,000ล้านบาทโดยการจดทะเบียนหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจำนวน2,000ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทซึ่งบมจ.กฟผ.ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น80,000ล้านบาทที่

กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31สิงหาคม2548และอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีแผนกระจายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในวันที่16พฤศจิกายน2548

  เมื่อวันที่25-27ตุลาคม2548บมจ.กฟผ.ได้เปิดการรับจองซื้อหุ้นให้กับพนักงานซึ่งมีชื่อปรากฏเป็นพนักงานของบมจ.กฟผ.

ณวันจดทะเบียนจัดตั้งบมจ.กฟผ.กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบมจ.กฟผ.พนักงานของบมจ.กฟผ.ที่ครบ

เกษียณอายุในวันที่30กันยายน2548และพนักงานของบมจ.กฟผ.ที่เข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้งสองฝ่ายในปีพ.ศ.2548

จองหุ้นสามัญของบมจ.กฟผ.โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำนวน8เท่าของเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในคราวประชุมครั้งที่3/2548(ครั้งที่101)จำนวนหุ้นที่พนักงานและผู้บริหารระดับสูงได้รับการจัดสรร

มีจำนวน510,316,168หุ้นคิดเป็นมูลค่า5,103,161,680บาท

  เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2548ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งห้ามบมจ.กฟผ.เสนอขายหรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการขายหุ้นของ

บมจ.กฟผ.ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

  เมื่อวันที่23มีนาคม2549ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท

กฟผ.จำกัด(มหาชน)พ.ศ.2548และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2548

ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2548ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับมีผลทำให้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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พ.ศ.2511ไม่เคยถูกยกเลิกไปกฟผ.จึงยังคงมีสถานะเช่นเดิมตลอดมาและถือว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายดังนั้นบริษัท

กฟผ.จำกัด(มหาชน)จึงไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ต้นส่วนบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทและได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่29กันยายน

2549

3.  เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

 3.1  หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราช

บัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547และตามประกาศกรม

ทะเบียนการค้า(ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินพ.ศ.2544

  หลักการบัญชีที่ใช้อาจแตกต่างไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งใช้ในอาณาเขตประเทศอื่นดังนั้นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นนี้

มิได้มีจุดประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่กำหนดไว้ใน

อาณาเขตประเทศอื่นงบการเงินได้จัดทำขึ้นด้วยข้อสมมติฐานที่ว่าผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทยแล้ว

  งบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นรายการที่

เปิดเผยไว้ในแต่ละหัวข้อของนโยบายการบัญชี

  งบการเงินเฉพาะกฟผ.แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆในกฟผ.ซึ่งได้แก่กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ากลุ่ม

ระบบส่งกลุ่มพัฒนาและกลุ่มบริหารองค์กรและได้รวมสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์พนักงานกองทุนเงินกู้กรณีจำเป็นกองทุนเงิน

กู้เพื่อจัดหาที่ดินและบ้านพักอาศัยและกองทุนเพื่อกิจกรรมด้านพลังงานไว้ด้วย

  งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกฟผ.และงบการเงินของบริษัทย่อย1บริษัทรวมทั้งงบการเงินของกิจการร่วมค้าที่มีลักษณะ

เป็นการควบคุมร่วมกัน1บริษัทโดยบริษัทย่อยใช้วิธีรวมเป็นรายบรรทัดสำหรับกิจการร่วมค้าใช้วิธีรวมตามสัดส่วนของกฟผ.ตามเกณฑ์รวม

แต่ละรายการในงบการเงินซึ่งได้ตัดรายการการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกันที่มีสาระสำคัญออกแล้วสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วม

และกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกฟผ.บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในกรณีที่จำเป็นจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท

ย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกฟผ.สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เปิดเผยแยกต่างหากไว้ในส่วน

ของทุน

 3.2 การใช้ประมาณการ 

  ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.ให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้อง

ประมาณการและให้ข้อสมมติฐานซึ่งมีผลกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ในงบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.การเปิดเผยข้อมูลที่

อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นณวันที่ในงบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.ที่รายงานในงบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ

แตกต่างไปจากประมาณการ

 3.3  เครื่องมือทางการเงิน 

  สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนระยะสั้นลูกหนี้การค้า-กิจการ

อื่นสุทธิและลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันหนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่นเจ้าหนี้การค้า-

กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับแต่ละรายการได้แสดงเปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  3.4 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยนซึ่งเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันและจะแลกการซื้อขายกันในอนาคตโดยสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าจะไม่รับรู้ในงบการเงินณวันทำสัญญาแต่จะรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเมื่อครบกำหนดการชำระตามสัญญา

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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 3.5  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 

  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากภาระหนี้เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศสัญญาแลกเปลี่ยนนี้จะไม่รับรู้ในงบการเงิน

ณวันทำสัญญาแต่จะรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเมื่อถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

 3.6  การนำมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใหม่มาถือปฏิบัติ 

  ในเดือนตุลาคม2549สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่26/2549เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่44เรื่อง

งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1)โดยให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกิจการที่

ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน(โดยกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุนในปี

2549ก็ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียตามเดิมจนถึงสิ้นปี2549และให้ใช้วิธีราคาทุนเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2550)ทั้งนี้กฟผ.เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธี

การบันทึกบัญชีในปี2550แต่อย่างไรก็ตามหากกฟผ.เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในปี2549ในงบการเงินเฉพาะกฟผ.บัญชีเงินลงทุน

ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนณวันที่31ธันวาคม2549จะลดลงจากวิธีส่วนได้เสียจำนวน10,904.58ล้านบาทกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31

ธันวาคม2549จะลดลง4,568.90ล้านบาทคงเหลือ36,064.76ล้านบาทและส่วนของทุนในงบดุลณวันที่31ธันวาคม2549จะลดลง

10,904.58ล้านบาทคงเหลือ189,742.74ล้านบาท

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 4.1  รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  รับรู้เมื่อส่งมอบไฟฟ้าให้กับลูกค้าตามจำนวนหน่วยขายจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าณจุดส่งมอบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ

รายได้ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ในช่วงวันที่1มกราคม2548ถึงวันที่23มิถุนายน2548รับรู้รายได้ค่าFtตามเกณฑ์

คงค้างจากการคำนวณค่าFtในสูตรโครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติโดยคำนวณจากค่าเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าและกำไรขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นๆส่วนการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจะใช้ค่าFtตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตรา

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติซึ่งคำนวณจากค่าเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าและกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในช่วง4เดือนที่ผ่านมาสำหรับ

ในงวดวันที่24มิถุนายนถึงวันที่31ธันวาคม2548และงวดบัญชีต่อไปกฟผ.จะรับรู้รายได้ค่าFtตามการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินในเดือนนั้นๆ

โดยค่าFtจะเป็นค่าที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติซึ่งคำนวณจากประมาณการค่าเชื้อเพลิง

และค่าซื้อไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใน4เดือนข้างหน้า

  4.2  รายได้ดอกเบี้ย 

  รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันออมทรัพย์และประจำไม่เกิน

3เดือนรวมทั้งตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินที่มีอายุไม่เกิน3เดือนโดยไม่มีภาระผูกพัน

 4.4  ลูกหนี้ 

  ลูกหนี้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ณวันสิ้นงวดนอกจากนี้

ยังพิจารณาลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานการณ์ในปัจจุบันของ

ลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคงค้างณวันที่ในงบดุลซึ่งได้กำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ดังนี้

 ระยะเวลาที่ค้างชำระ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   อัตราร้อยละ 

 เกินกว่า6เดือน-1ปี 50

 เกินกว่า1ปี-2ปี 75

 เกินกว่า2ปี 100
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  4.5  วัสดุสำรองคลัง - สุทธิ 

  4.5.1  น้ำมันเชื้อเพลิง แสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  4.5.2  ถ่านลิกไนต์  แสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  4.5.3  อะไหล่โรงไฟฟ้า ระบบส่งและอะไหล่เครื่องจักรกลเหมืองแสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหักค่าเผื่อการเสื่อมสภาพซึ่งคำนวณโดย

วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์หลัก

  4.5.4  วัสดุใช้งานทั่วไปทุกประเภทแสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหักค่าเผื่อการเสื่อมสภาพซึ่งคำนวณจากวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่

6เดือนขึ้นไปตามอัตราดังนี้

 รายการที่ไม่เคลื่อนไหว   ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ ร้อยละ 

 6เดือน-18เดือน 10

 เกินกว่า18เดือน-30เดือน 30

 เกินกว่า30เดือน-48เดือน 50

 เกินกว่า48เดือน-60เดือน 75

 เกินกว่า60เดือนขึ้นไป 100

 4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 

  แสดงตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเนื่องจากบริษัทย่อยของกฟผ.คือ

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)กฟผ.ลงทุนเพียงร้อยละ45แต่กฟผ.มีอำนาจควบคุมนโยบายจึงเป็นบริษัทย่อยตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งต้องจัดทำงบการเงินรวมแต่ตามกฎหมาย(พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ)กฟผ.ต้องลงทุนเกินกว่าร้อยละ50

จึงถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่สตง.ต้องตรวจสอบบริษัทย่อยรายนี้ดังนั้นสตง.จึงใช้รายงานของผู้สอบบัญชีอื่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม

กฟผ.และบริษัทย่อย

 4.7  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

  แสดงตามราคาทุนณวันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม

  ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทโดยมีการประมาณมูลค่าซากที่ราคา

หนึ่งบาท

  อัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีดังนี้

  ร้อยละต่อปี 

 เขื่อน 1.25- 1.33

 โรงไฟฟ้าและเครื่องจักร 4.00- 7.50

 สิ่งปลูกสร้าง 4.00-10.00

 ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 2.50- 4.00

 เครื่องจักรกลเหมือง 4.00-20.00

 เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ 5.00-33.33

  ค่าเสื่อมราคาของเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนบางลางเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนปากมูลส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนที่ใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานจะนำไปหักจากเงินงบประมาณสมทบก่อสร้างเขื่อน

  เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีกฟผ.จะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับ

บันทึกกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายในงบกำไรขาดทุน

  ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและปรับปรุงซึ่งมีผลทำให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิด
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 4.8  สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  แสดงในราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าณวันเริ่มต้นของสัญญาหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าค่าเช่าส่วนหนึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและอีกส่วนไปลดเงินต้นตลอดอายุสัญญาเช่าค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของ

สินทรัพย์เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์หรือตามอายุสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

  4.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  4.9.1  ค่าทดแทนสิทธิการใช้ที่ดิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสิทธิการใช้ระบบท่อย่อยส่งก๊าซ 

   ค่าทดแทนสิทธิการใช้ที่ดินโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใช้ระบบท่อย่อยส่งก๊าซจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการ

ใช้งานของสินทรัพย์นั้น

  4.9.2  สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  

   เมื่องวดบัญชีปี2533กฟผ.ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุโดยไม่เสียค่า

ใช้จ่ายโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและรับรู้มูลค่าราคาทุนของเขื่อนสิริกิติ์474.77ล้านบาทเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

เฉพาะส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าคู่กับส่วนเกินทุนจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุค่าเสื่อมราคาสะสมของเขื่อนสิริกิติ์

100.86ล้านบาทรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยตัดจ่ายจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุคงเหลือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ373.91ล้านบาท

ซึ่งจะตัดจ่ายภายใน59ปีตามอายุการใช้งานคงเหลือของเขื่อนสิริกิติ์

 4.10 รายจ่ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์ 

  4.10.1  ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน 

   ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในงวดนั้นๆคูณด้วย6.09

(อัตราส่วนระหว่างปริมาณดินต่อปริมาณถ่านลิกไนต์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด(StrippingRatio)ซึ่งเท่ากับ6.09:1)คูณด้วยราคา

ถัวเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินที่เกิดขึ้นต่อลูกบาศก์เมตรของปริมาณดินที่เปิดหน้าดินแล้วหากStrippingRatioที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละ

งวดสูงกว่า6.09ส่วนเกินจะบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายรอการตัดบัญชีงานเปิดหน้าดินอย่างไรก็ตามค่าตัดจ่ายงานเปิดหน้าดินสะสมจะต้องไม่มาก

กว่ารายจ่ายรอการตัดบัญชีที่มีอยู่

  4.10.2  ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งแร่ และค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อการพัฒนาขั้นต้น 

   ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งแร่และค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อการพัฒนาขั้นต้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

เว้นแต่แหล่งสำรวจแร่นั้นมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือเป็นบริเวณที่ทำการขยายเหมืองจะรับรู้เป็นรายจ่ายรอการ

ตัดบัญชีและตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากอัตราส่วนของปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในงวดนั้นๆต่อปริมาณถ่านลิกไนต์ที่สามารถนำมา

ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

  4.10.3  ค่าใช้จ่ายงานหมู่บ้านอพยพ 

   ค่าใช้จ่ายงานหมู่บ้านอพยพตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายจริงของงานหมู่บ้านอพยพทั้งโครงการหารด้วย

ปริมาณถ่านลิกไนต์ที่คาดว่าจะสามารถขุดขึ้นมาใช้ตลอดอายุของโรงไฟฟ้าคูณด้วยปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในแต่ละงวดเว้นแต่ค่าใช้จ่ายงาน

หมู่บ้านอพยพสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ขุดถ่านจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายจริง

  4.10.4  ค่าประทานบัตรแร่ 

   ค่าประทานบัตรแร่เป็นผลประโยชน์พิเศษที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐในอัตราร้อยละ0.1ของมูลค่าแหล่งแร่ทั้งหมดในแปลงประทาน

บัตรเฉพาะส่วนที่ทำเหมืองแร่เกินกว่า50ล้านบาทซึ่งมีจำนวน17แปลง(ยกเว้นแหล่งแร่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ50ล้านบาทไม่ต้องจ่าย

ผลประโยชน์พิเศษ)

   ประทานบัตรแต่ละฉบับมีอายุ25ปีจะรับรู้เป็นรายจ่ายรอการตัดบัญชีและตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุประทานบัตร
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  4.11 เงินตราต่างประเทศ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศคงเหลือณวันสิ้นงวดบัญชีจะปรับมูลค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เป็น

อัตราอ้างอิงณวันนั้นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น

 4.12 ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง 

  กฟผ.ได้ตั้งประมาณการหนี้สินไว้สำหรับดำเนินการด้านฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและอำเภอ

เหนือคลองจังหวัดกระบี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยกฟผ.จัดสรรเงินสำหรับประมาณการหนี้สินจากหนี้สินที่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นโดย

กฟผ.จะต้องดำเนินการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองตามกฎหมายภายหลังที่กฟผ.ได้เลิกดำเนินการทำเหมืองแล้วยอดประมาณการหนี้สินรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.โดยคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองที่ประมาณไว้ทั้งโครงการหารด้วยปริมาณ

ถ่านลิกไนต์ที่คาดว่าจะสามารถขุดขึ้นมาใช้ตลอดอายุโรงไฟฟ้าคูณด้วยปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในแต่ละงวดส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะ

นำไปหักจากประมาณการหนี้สิน

 4.13 กองทุนสงเคราะห์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  กฟผ.มีกองทุนสงเคราะห์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่พนักงานในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งโดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน

ในอัตราร้อยละ10ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิกและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.ทั้งจำนวนและได้รวมรายการบัญชี

ต่างๆของกองทุนไว้ในงบการเงินของกฟผ.โดยรายได้จากดอกผลของสินทรัพย์กองทุนรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.

  กฟผ.มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและกฟผ.จ่าย

สมทบให้จำนวนร้อยละ9ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานไม่ถึง20ปีและจำนวนร้อยละ10ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานตั้งแต่

20ปีขึ้นไปและรับรู้ค่าใช้จ่ายส่วนที่กฟผ.จ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.ทั้งจำนวนซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพของกฟผ.ได้แยกออกมาจากสินทรัพย์ของกฟผ.และมีสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผู้จัดการกองทุนตามพระราช

บัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ.2530

 4.14 รายได้รอการรับรู้ 

  4.14.1 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 

   กรณีได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างจากผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อตรงจากกฟผ.เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของ

กฟผ.จะโอนเงินช่วยเหลือรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

   กรณีได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของกฟผ.จะ

โอนเงินช่วยเหลือรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

   กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนก่อสร้างสินทรัพย์เองแล้วยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกฟผ.จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์คู่กับเงินช่วยเหลือรอ

การรับรู้และจะโอนเงินช่วยเหลือรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

  4.14.2 รายได้จากการรับบริจาค 

   เป็นสินทรัพย์จากการรับบริจาคและเงินบริจาคของรัฐบาลและสถาบันการเงินต่างประเทศซึ่งให้อยู่ในรูปของส่วนลดดอกเบี้ย

หรือเงินให้เปล่าเพื่อนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่างๆของกฟผ.ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้แสดง

ภายใต้หนี้สินและจะรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการใช้งานสำหรับสินทรัพย์ถาวรและสำหรับเงินที่ได้รับบริจาคจะรับรู้เป็นรายได้ตามจำนวน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 4.15 ดอกเบี้ยจ่าย 

  ดอกเบี้ยจ่ายได้รวมค่าธรรมเนียมผูกพันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวสำหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ระยะยาว

ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ถาวรนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างรับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างและดอกเบี้ยจ่าย

ที่เกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ใช้หมุนเวียนในกิจการรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นทั้งจำนวน
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 4.16 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกฟผ.หมายถึงกิจการที่มีอำนาจควบคุมกฟผ.หรือถูกควบคุมโดยกฟผ.ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมรวมถึงบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกันบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการกฟผ.คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ

ทางกฎหมาย

5. ข้อมูลเพิ่มเติม 

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  เงินสด  16.83 13.87 16.63 13.65

  เงินฝากธนาคารประเภท

   กระแสรายวัน (95.82) (169.76) (92.00) (167.54)

   ออมทรัพย์ 13,526.02 20,521.33 13,199.09 20,089.83

   ประจำไม่เกิน3เดือนและไม่มีภาระผูกพัน 6,958.23 10,263.80 4,070.13 6,279.53

    รวม 20,405.26 30,629.24 17,193.85 26,215.47

  ณวันที่31ธันวาคม2549เงินสดและเงินฝากธนาคาร17,193.85ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกฟผ.17,157.74ล้านบาท

กองทุนสงเคราะห์3.51ล้านบาทกองทุนเงินกู้กรณีจำเป็น28.29ล้านบาทกองทุนเงินกู้เพื่อจัดหาที่ดินและบ้านพักอาศัย0.28ล้านบาทและ

กองทุนเพื่อกิจกรรมด้านพลังงาน4.03ล้านบาท

 5.2 เงินลงทุนระยะสั้น (เป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่ใช้เป็นหลักประกัน)ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  - พันธบัตรรัฐบาล 18,559.71 453.50 18,559.71 -

  - เงินฝากประจำ-เกิน3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือน 6,028.42 10,044.79 6,028.42 10,044.79

  - เงินฝากประจำ-เกิน6เดือน 1.50 4,097.50 1.50 1.50

  - ใบรับเงินฝาก 3,000.00 - - -

  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,500.00 300.00 - -

  - ตั๋วแลกเงิน 3,260.36 - - -

    รวม 32,349.99 14,895.79 24,589.63 10,046.29

  เงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่ใช้เป็นหลักประกันของกฟผ.ได้แก่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากประจำเกิน3เดือนแต่ไม่เกิน

6เดือนและเงินฝากประจำเกิน6เดือนโดยกฟผ.ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ.2548หมวด2การเงินซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจฝากเงินกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหากมีสภาพคล่อง

คงเหลือและประสงค์จะบริหารสภาพคล่องคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี

งบประมาณรัฐวิสาหกิจอาจเลือกลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือสถาบันการเงินของรัฐได้
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 5.3 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นสุทธิประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  ลูกหนี้ค่าขายไฟฟ้า

   การไฟฟ้านครหลวง 6,124.25 6,017.68 6,124.25 6,017.68

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16,505.78 11,707.17 16,505.78 11,707.17

   อื่นๆ 697.76 550.30 638.62 550.30

     23,327.79 18,275.15 23,268.65 18,275.15

  ลูกหนี้ค่าขายบริการและอื่นๆ 136.66 115.54 108.22 115.54

   รวม  23,464.45 18,390.69 23,376.87 18,390.69

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30.77 5.89 30.77 5.89

   คงเหลือ 23,433.68 18,384.80 23,346.10 18,384.80

  ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ

   อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft) 10,855.71 6,216.35 10,855.71 6,216.35

   รวม  34,289.39 24,601.15 34,201.81 24,601.15

  ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ณวันที่31ธันวาคม2549จำนวน10,855.71ล้านบาทเป็นรายได้

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ของเดือนธันวาคม2549จำนวน10,145.52ล้านบาทและภาษีขายที่ยังไม่ผ่านการ

ตรวจสอบจำนวน710.19ล้านบาท

  ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิจำแนกตามประเภทและอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

หน่วย : ล้านบาท  

  งบการเงินรวม  

  ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ   ลูกหนี้เอกชน   รวม  

ระยะเวลาที่ค้างชำระ  ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ   ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ   ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 22,676.42 1.14 650.06 90.22 23,326.48 91.36 23,417.8418,280.38

ค้างชำระไม่เกิน6เดือน 0.13 0.38 0.25 2.37 0.38 2.75 3.13 101.69

ค้างชำระเกินกว่า6เดือน-1ปี - - 0.62 0.38 0.62 0.38 1.00 0.29

ค้างชำระเกินกว่า1ปี-2ปี - 0.52 0.31 0.35 0.31 0.87 1.18 2.79

ค้างชำระเกินกว่า2ปี - - - 41.30 - 41.30 41.30 5.54

 รวม 22,676.55 2.04 651.24 134.62 23,327.79 136.66 23,464.4518,390.69

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - 30.77 - 30.77 30.77 5.89

 คงเหลือ 22,676.55 2.04 651.24 103.85 23,327.79 105.89 23,433.6818,384.80

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)   10,855.71 - 10,855.71 6,216.35

 รวม     34,183.50 105.89 34,289.3924,601.15
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หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินเฉพาะ กฟผ.  

  ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ   ลูกหนี้เอกชน   รวม

ระยะเวลาที่ค้างชำระ  ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ   ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ   ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 22,676.42 1.14 590.92 61.78 23,267.34 62.92 23,330.2618,280.38

ค้างชำระไม่เกิน6เดือน 0.13 0.38 0.25 2.37 0.38 2.75 3.13 101.69

ค้างชำระเกินกว่า6เดือน-1ปี - - 0.62 0.38 0.62 0.38 1.00 0.29

ค้างชำระเกินกว่า1ปี-2ปี - 0.52 0.31 0.35 0.31 0.87 1.18 2.79

ค้างชำระเกินกว่า2ปี - - - 41.30 - 41.30 41.30 5.54

 รวม 22,676.55 2.04 592.10 106.18 23,268.65 108.22 23,376.8718,390.69

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - 30.77 - 30.77 30.77 5.89

 คงเหลือ 22,676.55 2.04 592.10 75.41 23,268.65 77.45 23,346.1018,384.80

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)   10,855.71 - 10,855.71 6,216.35

 รวม     34,124.36 77.45 34,201.8124,601.15

 5.4 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  5.4.1  ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 บริษัทย่อย

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 215.14 275.27

   รวม  - - 215.14 275.27

 บริษัทร่วม

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 21.01 12.54 21.01 12.54

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 5.44 5.46 5.44 5.46

  - บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด 5.26 10.19 5.26 10.19

   รวม  31.71 28.19 31.71 28.19

 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 0.04 0.04 0.04 0.04

  - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด - 0.03 - 0.03

   รวม  0.04 0.07 0.04 0.07

 กิจการร่วมค้า

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 7.04 2.84 10.83 4.36

   รวม  7.04 2.84 10.83 4.36

 รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 38.79 31.10 257.72 307.89

 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำแนกตามประเภทและอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

ระยะเวลาที่ค้างชำระ  ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 2.53 26.95 29.48 31.10

 ค้างชำระไม่เกิน6เดือน - 9.31 9.31 -

  รวม  2.53 36.26 38.79 31.10



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 136

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 ระยะเวลาที่ค้างชำระ  ค่าไฟฟ้า   ค่าขายบริการและอื่น ๆ  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 26.54 221.87 248.41 307.89

 ค้างชำระไม่เกิน6เดือน - 9.31 9.31 -

  รวม  26.54 231.18 257.72 307.89

 5.4.2 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัด - - - 0.51

 5.4.3เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IPP)และ

  เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย(SPP)

   บริษัทย่อย

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 8,669.52 6,566.03

    รวม - - 8,669.52 6,566.03

   บริษัทร่วม

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 2,323.53 2,187.41 2,323.53 2,187.41

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 2,402.89 2,245.22 2,402.89 2,245.22

    รวม 4,726.42 4,432.63 4,726.42 4,432.63

   บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

   -บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 1,716.70 1,931.99 1,716.70 1,931.99

   -บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด - 134.75 - 134.75

    รวม 1,716.70 2,066.74 1,716.70 2,066.74

   กิจการร่วมค้า

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 15.70 - 24.16 -

    รวม 15.70 - 24.16 -

 รวมเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,458.82 6,499.37 15,136.80 13,065.40
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 5.4.4 รายได้และค่าใช้จ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.49 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.48 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.49 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.48 

 รายได้ 

  ค่าขายไฟฟ้า

   บริษัทย่อย

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 106.21 146.08

   บริษัทร่วม

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 4.49 10.86 4.49 10.86

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 10.16 9.33 10.16 9.33

   บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

   -บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 0.27 0.25 0.27 0.25

   -บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด - 0.43 - 0.43

  รายได้ค่าบริการและขายสินค้าอื่น

   บริษัทย่อย

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 2,742.30 2,678.08

   บริษัทร่วม

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด - 0.05 - 0.05

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 9,802.67 9,097.79 9,802.67 9,097.79

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 9,694.83 9,358.36 9,694.83 9,358.36

   -บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด 14.17 71.39 14.17 71.39

   กิจการร่วมค้า

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 31.99 19.61 49.22 30.17

   บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

   -บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด - 0.14 - 0.14

   -บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด - 0.02 - 0.02

 ค่าใช้จ่าย 

  ค่าซื้อไฟฟ้า

   บริษัทย่อย

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 50,251.73 44,035.13

   บริษัทร่วม

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 14,811.40 13,346.12 14,811.40 13,346.12

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 14,911.42 14,132.15 14,911.42 14,132.15

   บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

   -บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 9,475.93 9,818.35 9,475.93 9,818.35

   -บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด - 701.58 - 701.58

  ต้นทุนค่าบริการและขายสินค้าอื่น

   บริษัทย่อย

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 2,353.88 2,357.10

   บริษัทร่วม

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด - 0.10 - 0.10

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 9,790.72 9,083.84 9,790.72 9,083.84

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 9,687.78 9,340.01 9,687.78 9,340.01

   -บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด 5.34 44.25 5.34 44.25

   กิจการร่วมค้า

   -บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 32.12 17.46 49.41 26.86

   บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

   -บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด - 0.08 - 0.08

   -บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด - 0.02 - 0.02
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 5.5 วัสดุสำรองคลัง - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  น้ำมันเชื้อเพลิง 3,698.78 4,250.32 3,076.48 3,660.38

  ถ่านลิกไนต์ 883.23 554.82 883.23 554.82

  อะไหล่วัสดุและบริภัณฑ์อื่นๆ 7,361.16 7,835.52 6,011.00 6,231.76

  หักค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ 3,621.22 3,511.81 3,447.72 3,402.41

  คงเหลือ  8,321.95 9,128.85 6,522.99 7,044.55

 5.6 ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่นสุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  ลูกหนี้ผู้ปฏิบัติงาน 365.27 342.67 365.27 342.67

  ลูกหนี้อื่นๆ 3,415.42 3,329.45 3,415.44 3,329.45

  หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9.14 19.87 9.14 19.87

  คงเหลือ  3,771.55 3,652.25 3,771.57 3,652.25

 5.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปันผล 

 วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน) 

 ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทย่อย บริษัทย่อย 14,500.00 14,500.00 45.00% 45.00% 6,525.00 6,525.00 11,763.60 10,125.60 1,305.00 1,370.25

บริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัด

 บริการโทรคมนาคม - บริษัทย่อย - 1.00 - 99.99% - 0.99 - 0.48 - -

บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 

 ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า 1,000.00 1,000.00 35.00% 35.00% 350.00 350.00 273.81 312.23 - -

        6,875.00 6,875.99 12,037.41 10,438.31 1,305.00 1,370.25

บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

 ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทร่วม บริษัทร่วม 5,264.65 5,264.65 25.41% 25.41% 1,587.55 1,587.55 7,329.72 6,096.77 501.65 401.32

        8,462.55 8,463.54 19,367.13 16,535.08 1,806.65 1,771.57
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  5.7.1  เงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

   วันที่30พฤศจิกายน2542คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี โดย

ให้กฟผ.จัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดให้กฟผ.ถือหุ้นร้อยละ100และให้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดจัดตั้งบริษัท

ในเครือคือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดถือหุ้นร้อยละ100และให้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด

เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดของโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีได้แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันและที่ดินและให้กฟผ.ดำเนินการระดมทุนโดยการจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปและนำบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้กฟผ.ถือหุ้นในบริษัท

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดร้อยละ44.99ถึง49.99

   วันที่7มีนาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน

เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์และกิจการที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

300ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้ว30ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทและเมื่อวันที่20มีนาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี

จำกัดได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทุกประเภทมีบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ100ของทุนชำระแล้ว

   วันที่18สิงหาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและ

จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก300ล้านบาทอีก14,200ล้านบาทรวมเป็น14,500ล้านบาทโดยเมื่อวันที่23สิงหาคม2543ได้ออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนและเรียกชำระแล้ว840ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทเป็นเงิน8,400ล้านบาท

   ณวันที่30กันยายน2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)มีทุนจดทะเบียน14,500ล้านบาทมีทุนที่

ออกเป็นหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้ว870ล้านหุ้นโดยมีกฟผ.เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ100ของทุนชำระแล้วซึ่งกฟผ.มีอำนาจในการควบคุม

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)เป็นเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย

   ในเดือนตุลาคม2543กฟผ.ได้นำหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ที่ถืออยู่จำนวน870ล้านหุ้น

ราคาทุนหุ้นละ10บาทเป็นเงิน8,700ล้านบาทออกขายให้กับพนักงานกฟผ.และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกฟผ.ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รวม217.50ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ10บาทเป็นเงิน2,175ล้านบาทภายหลังการเสนอขายกฟผ.จะมีหุ้นที่ถือในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี

โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จำนวนทั้งสิ้น652.50ล้านหุ้นราคาทุนหุ้นละ10บาทเป็นเงิน6,525ล้านบาท

   วันที่18ถึง20ตุลาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน580ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นละ10บาทและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(InitialPublicOffering:IPO)ในราคาหุ้นละ13บาทและ

เมื่อวันที่26ตุลาคม2543ได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งสิ้น1,450ล้านหุ้น

   ณวันที่31ธันวาคม2549บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)มีทุนจดทะเบียน14,500ล้านบาทมีทุนที่ออก

เป็นหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้ว1,450ล้านหุ้นโดยมีกฟผ.เป็นผู้ถือหุ้น652.50ล้านหุ้น(ราคาทุนหุ้นละ10บาทเป็นเงิน6,525ล้านบาท)

คิดเป็นร้อยละ45ของทุนชำระแล้วซึ่งกฟผ.มีอำนาจควบคุมนโยบายของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จึงบันทึกและแสดง

เงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

  5.7.2  เงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

   ณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

มีทุนจดทะเบียน5,300ล้านบาทมีทุนที่ออกเป็นหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้ว526.47ล้านหุ้นในระหว่างไตรมาสที่2ปี2548บริษัท

ผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)ได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน1.30ล้านหุ้นแก่บุคคลภายนอกโดยที่กฟผ.มิได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวเพิ่ม

กฟผ.เป็นผู้ถือหุ้น133.77ล้านหุ้น(ราคาทุน1,587.55ล้านบาท)คิดเป็นร้อยละ25.41ของทุนที่ออกและชำระแล้ว(วันที่31มีนาคม2548

กฟผ.ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ25.47ของทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าและหักหุ้นทุนซื้อคืน)ซึ่งกฟผ.มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึง

ระดับที่จะควบคุมนโยบายของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)จึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)เป็นเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม
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  5.7.3  เงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 

   กฟผ.ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)และการไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดเพื่อ

ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำเย็นภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิในสัดส่วนร้อยละ3535และ30ตามลำดับโดยผู้ร่วมทุนตกลงให้ทุน

จดทะเบียนของบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดทั้งหมดมีจำนวน1,000ล้านบาทและตกลงให้มีทุนจดทะเบียนขั้นต้น100ล้านบาทโดย

ออกหุ้นสามัญ10ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่2เมษายน2546โดยเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ50

ของทุนจดทะเบียนซึ่งกฟผ.ได้ชำระค่าหุ้นจำนวน17.50ล้านบาทแล้วกฟผ.ได้บันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด

เป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

   ต่อมาผู้ร่วมลงทุนได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2547และครั้งที่2/2547เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2547และวันที่

13มีนาคม2547ตามลำดับมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนอีก900ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญ90ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทรวมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดทั้งหมดจำนวน1,000ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.ได้ชำระค่าหุ้นสามัญครบถ้วนแล้ว

รวมทั้งสิ้น350ล้านบาท

  5.7.4  เงินลงทุนในบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จำกัด 

   บริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่19กันยายน

2548โดยมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ10บาทจำนวน100,000หุ้นโดยกฟผ.เป็นผู้ถือหุ้น99,993หุ้น(ราคา

ทุน999,930บาท)คิดเป็นร้อยละ99.99ของทุนที่ออกและชำระแล้วจึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดเป็นเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย

   บริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดได้จดทะเบียนเลิกบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่29กันยายน2549และจดทะเบียน

เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2549ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

 5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

ราคาทุน 1 ม.ค.49 เพิ่มขึ้น ปรับปรุง ลดลง 31 ธ.ค.49 1 ม.ค.49 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธ.ค.49 

ที่ดิน  5,876.93 27.97 - (0.01) 5,904.89 5,125.48 27.97 (0.01) 5,153.44

ที่ดินที่รอการพัฒนา 2,236.23 - - - 2,236.23 2,236.23 - - 2,236.23

สิ่งก่อสร้าง 18,412.94 789.69 - (113.28) 19,089.35 17,922.65 742.15 (113.28) 18,551.52

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 28,481.89 3.44 - - 28,485.33 28,481.89 3.44 - 28,485.33

โรงไฟฟ้า  255,544.32 2,390.34 6,074.57 (44.37) 263,964.86 205,909.51 154.91 (44.37) 206,020.05

อะไหล่โรงไฟฟ้า 11,817.57 502.98 (6,074.57) (1,224.07) 5,021.91 4,486.65 154.03 - 4,640.68

ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 120,297.32 2,095.42 - (399.07) 121,993.67 120,297.32 2,095.42 (399.07) 121,993.67

ระบบสื่อสาร 6,684.87 681.78 - (72.68) 7,293.97 6,684.87 681.78 (72.68) 7,293.97

ระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ 4,537.22 0.60 - - 4,537.82 4,537.22 0.60 - 4,537.82

เครื่องจักรกลเหมือง 2,290.13 97.80 - - 2,387.93 2,290.13 97.80 - 2,387.93

เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ 49.99 12.26 - - 62.25 49.99 12.26 - 62.25

อะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง 42.85 - - - 42.85 42.85 - - 42.85

ยานพาหนะ 2,614.33 214.01 - (139.08) 2,689.26 2,537.69 201.56 (128.36) 2,610.89

ครุภัณฑ์อื่น 10,023.67 920.40 - (369.37) 10,574.70 9,874.67 908.96 (363.97) 10,419.66

  รวม 468,910.26 7,736.69 - (2,361.93) 474,285.02 410,477.15 5,080.88 (1,121.74) 414,436.29

รายการปรับปรุงในการรวมงบ

 จากกำไรในการขายโรงไฟฟ้า (4,818.34)    (4,839.33) -   -

  รวม 464,091.92    469,445.69 410,477.15   414,436.29
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 1 ม.ค.49 เพิ่มขึ้น ปรับปรุง ลดลง 31 ธ.ค.49 1 ม.ค.49 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธ.ค.49 

สิ่งก่อสร้าง (10,760.36) (729.18) - 102.66 (11,386.88) (10,634.74) (702.34) 102.66 (11,234.42)

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (6,622.13) (425.85) - - (7,047.98) (6,622.13) (425.85) - (7,047.98)

โรงไฟฟ้า  (114,732.57) (11,352.01) (1,738.74) 29.18 (127,794.14) (105,821.05) (8,651.91) 29.18 (114,443.78)

อะไหล่โรงไฟฟ้า (3,754.64) (554.05) 1,738.74 - (2,569.95) (2,015.83) (553.97) - (2,569.80)

ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า (40,440.76) (4,413.33) - 312.08 (44,542.01) (40,440.76) (4,413.33) 312.08 (44,542.01)

ระบบสื่อสาร (4,499.77) (579.99) - 68.98 (5,010.78) (4,499.77) (579.99) 68.98 (5,010.78)

ระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ (3,310.55) (157.76) - - (3,468.31) (3,310.55) (157.76) - (3,468.31)

เครื่องจักรกลเหมือง (2,074.23) (64.01) - - (2,138.24) (2,074.23) (64.01) - (2,138.24)

เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ (35.00) (5.61) - - (40.61) (35.00) (5.61) - (40.61)

อะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง (31.62) (3.29) - - (34.91) (31.62) (3.29) - (34.91)

ยานพาหนะ (2,069.84) (186.20) - 131.33 (2,124.71) (2,045.60) (170.12) 126.11 (2,089.61)

ครุภัณฑ์อื่น (7,736.04) (591.04) - 365.63 (7,961.45) (7,633.75) (574.73) 362.57 (7,845.91)

  รวม (196,067.51) (19,062.32) - 1,009.86 (214,119.97) (185,165.03)(16,302.91) 1,001.58 (200,466.36)

รายการปรับปรุงในการรวมงบ

 จากกำไรในการขายโรงไฟฟ้า 773.73    970.41 -   -

  รวม (195,293.78)    (213,149.56) (185,165.03)   (200,466.36)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่รอการพัฒนา (423.43)    (423.43) (423.43)   (423.43)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า (15.33)    (15.33) (15.33)   (15.33)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 268,359.38    255,857.37 224,873.36   213,531.17

   ณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่โดยมีราคา

ทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน35,772.71ล้านบาทประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 31 ธ.ค.49 

   สิ่งก่อสร้าง 4,378.85

   เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 5.45

   โรงไฟฟ้า 12,603.24

   อะไหล่โรงไฟฟ้า 311.63

   ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 5,089.08

   ระบบสื่อสาร 2,055.41

   ระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ 1,799.02

   เครื่องจักรกลเหมือง 1,922.41

   อะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง 25.68

   ยานพาหนะ 1,672.44

   ครุภัณฑ์อื่น 5,909.50

    รวม 35,772.71
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  ณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีที่ดินที่รอการพัฒนาซึ่งเป็นที่ดินที่จัดหามาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของกฟผ.จึงต้องชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

จำนวน1,812.80ล้านบาทประกอบด้วย

  - ที่ดินที่อ่าวไผ่จังหวัดชลบุรีเนื้อที่122ไร่ราคาทุน9.05ล้านบาท

  - ที่ดินที่ทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื้อที่4,029ไร่ราคาทุน2,223.43ล้านบาทในปี2546กฟผ.ได้ทำการปรับการ

ด้อยค่าของมูลค่าที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ทับสะแกจำนวน611.43ล้านบาททำให้มีราคา

คงเหลือตามบัญชีจนถึงวันที่31มีนาคม2548จำนวน1,612ล้านบาทต่อมากฟผ.ได้ทำการทดสอบการด้อยค่าของที่ดินดังกล่าวณวันที่23

มิถุนายน2548โดยผู้ประเมินราคาอิสระพบว่าที่ดินที่ทับสะแกมีราคาประเมินสูงกว่าราคาตามบัญชีจำนวน188ล้านบาทและได้รับรู้ผลต่าง

ของราคาประเมินที่สูงกว่าราคาตามบัญชีเป็นกำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าและบันทึกเพิ่มราคาตามบัญชีของที่ดิน

ดังกล่าวจำนวน188ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2549ที่ดินที่ทับสะแกมีราคาตามบัญชี1,800ล้านบาท

  - ที่ดินบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมันถนนเพชรเกษมจังหวัดราชบุรีเนื้อที่37ไร่ราคา3.75ล้านบาท

 5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม 

 ค่าทดแทน โปรแกรม สิทธิการใช้ สิทธิการใช้ รวม 

 สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ระบบท่อย่อย 

 ที่ดิน  ในที่ราชพัสดุ ส่งก๊าซ 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

ยอดยกมาต้นงวด   16,100.11 90.21 270.92 - 16,461.24 16,141.28

บวก เพิ่มระหว่างงวด  530.03 86.10 - 6.25 622.38 747.89

 รายการรับโอนจากงานระหว่างทำ - 149.74 - - 149.74 -

     16,630.14 326.05 270.92 6.25 17,233.36 16,889.17

หัก ตัดจ่ายงวดนี้  428.53 30.97 6.34 0.15 465.99 427.93

ยอดยกไปปลายงวด  16,201.61 295.08 264.58 6.10 16,767.37 16,461.24

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  ค่าทดแทน โปรแกรม สิทธิการใช้ รวม 

  สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ 

  ที่ดิน  ในที่ราชพัสดุ 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

ยอดยกมาต้นงวด    16,100.11 90.21 270.92 16,461.24 16,141.28

บวก เพิ่มระหว่างงวด   530.03 86.10 - 616.13 747.89

 รายการรับโอนจากงานระหว่างทำ  - 149.74 - 149.74 -

      16,630.14 326.05 270.92 17,227.11 16,889.17

หัก ตัดจ่ายงวดนี้   428.53 30.97 6.34 465.84 427.93

ยอดยกไปปลายงวด   16,201.61 295.08 264.58 16,761.27 16,461.24
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 5.10 งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 โครงการ 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า 7,946.26 5,957.51 7,946.26 5,957.51

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา 6,718.28 133.60 6,718.28 133.60

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่3 478.99 5.22 478.99 5.22

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่5 15.16 - 15.16 -

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือชุดที่1 9.43 - 9.43 -

 โครงการอื่นๆ  4,876.25 5,313.66 4,857.99 4,468.63

  รวม   20,044.37 11,409.99 20,026.11 10,564.96

  เมื่อวันที่7มิถุนายน2548และวันที่25ตุลาคม2548คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลาและ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่3โดยมีราคาโครงการ16,423.65ล้านบาทและ15,873.35ล้านบาทตามลำดับ

  เมื่อวันที่25กรกฎาคม2549และวันที่12ธันวาคม2549คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง

ชุดที่5และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือชุดที่1โดยมีราคาโครงการ16,736.50ล้านบาทและ17,547.00ล้านบาท

ตามลำดับ

  ณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีร้อยละของงานที่แล้วเสร็จของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ดังนี้

 ร้อยละของงานที่แล้วเสร็จ 

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา 74.09

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่3 22.80

 5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

  - รายจ่ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  ยอดยกมาต้นงวด 1,446.29 2,518.40 1,446.29 2,518.40

  บวก เพิ่มระหว่างงวด 3,324.75 3,495.59 3,324.75 3,495.59

   ค่าเสื่อมราคา 77.42 71.41 77.42 71.41

     4,848.46 6,085.40 4,848.46 6,085.40

  หัก ตัดจ่ายงวดนี้ 3,733.03 4,626.43 3,733.03 4,626.43

   ปรับปรุงค่าใช้จ่ายปีก่อน - 12.68 - 12.68

  ยอดยกไปปลายงวด 1,115.43 1,446.29 1,115.43 1,446.29

  - อื่น ๆ  245.85 345.87 239.99 340.12

   รวม 1,361.28 1,792.16 1,355.42 1,786.41
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 5.12 เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 1,408.63 1,861.15 1,408.63 1,861.15

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

  (IndependentPowerProducer:IPP) 7,391.91 4,511.53 7,391.91 4,511.53

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย

  (SmallPowerProducer:SPP) 6,460.42 6,551.95 6,460.42 6,551.95

 เจ้าหนี้ค่าเชื้อเพลิงและอื่นๆ 13,414.46 6,386.45 13,414.46 6,386.45

 อื่นๆ   6,191.48 4,901.03 6.07 4.25

  รวม   34,866.90 24,212.11 28,681.49 19,315.33

 5.13 เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง 

  กฟผ.ได้คำนวณเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังในอัตราร้อยละ35ของกำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายสำรองโบนัสและภายหลังรายการ

ปรับปรุงส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียและเงินปันผลรับอย่างไรก็ตามเงินรายได้แผ่นดิน

นำส่งคลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

  กฟผ.มีเงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังยกมาณวันที่1มกราคม2549จำนวน8,221.59ล้านบาทนำส่งในเดือนพฤษภาคม

2549จำนวน4,500ล้านบาทและได้ตั้งสำรองเงินรายได้แผ่นดินจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2549

ในอัตราร้อยละ40จำนวน6,762.70ล้านบาทและนำส่งคลังแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคม2549นอกจากนี้เมื่อวันที่29ธันวาคม2549กฟผ.

ได้นำส่งคลังสำหรับเงินรายได้แผ่นดินที่ค้างอยู่จำนวน3,721.59ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

  ณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.ได้ตั้งสำรองเงินรายได้แผ่นดินจากผลการดำเนินงานสำหรับปี2549ในอัตราร้อยละ40จำนวน

16,380.76ล้านบาทแต่เนื่องจากกฟผ.ได้นำส่งคลังสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วจำนวน6,762.70ล้านบาทดังนั้นกฟผ.จึงมีเงิน

รายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังณวันที่31ธันวาคม2549จำนวน9,618.06ล้านบาท

 5.14 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

  เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาว 

   ที่ถึงกำหนด คงเหลือ 

   ชำระภายในหนึ่งปี 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 เงินกู้ระยะยาว  112,822.49 10,173.40 102,649.09 112,300.52

 การซื้อโดยผ่อนชำระหนี้ระยะยาว 1,463.95 583.60 880.35 1,680.82

  รวม   114,286.44 10,757.00 103,529.44 113,981.34

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาว 

   ที่ถึงกำหนด คงเหลือ 

   ชำระภายในหนึ่งปี 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 เงินกู้ระยะยาว  82,544.54 7,065.48 75,479.06 82,286.82

 การซื้อโดยผ่อนชำระหนี้ระยะยาว 1,463.95 583.60 880.35 1,680.82

  รวม   84,008.49 7,649.08 76,359.41 83,967.64
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 เงินกู้ระยะยาวประกอบด้วย

 งบการเงินรวม 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  สกุลเงิน ล้านบาท สกุลเงิน ล้านบาท 

  ต่างประเทศ  ต่างประเทศ 

  หน่วย:ล้าน  หน่วย:ล้าน 

 เงินกู้ในประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 

 พันธบัตร กฟผ. 

   อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 37,800.00 - 46,270.03

      37,800.00  46,270.03

 เงินกู้ในประเทศกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 

 เงินกู้กระทรวงการคลัง 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2570 - 114.61 - 118.56

 พันธบัตร กฟผ. 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 12,900.00 - 14,900.00

 หุ้นกู ้

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2551 - 3,496.54 - 5,827.38

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงปี2550และลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2553 - 2,997.86 - 2,997.25

 สถาบันการเงินอื่น ๆ 

  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 - 23,013.55 - 23,495.24

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2561 - 770.00 - 505.75

      43,292.56  47,844.18

 เงินกู้ยืมจากต่างประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 

 เงินกู ้

  ดอลล่าร์สหรัฐ : 

  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 14.06 509.50 15.63 643.36

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2554 3.66 132.77 4.48 184.42

  เยนญี่ปุ่น : 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2556 51,941.04 15,882.89 67,145.63 23,573.82

  ยูโร : 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 0.69 33.16 0.78 38.22

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2580 87.84 4,195.96 102.96 5,039.84

  สวิสฟรังซ์ : 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2549 0.08 - 0.19 6.07

  แคนนาเดียน ดอลล่าร์ : 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2553 3.40 106.41 4.37 155.11

      20,860.69  29,640.84

 พันธบัตร 

  ดอลล่าร์สหรัฐ : 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2551 300.00 10,869.24 300.00 12,352.38

      10,869.24  12,352.38

 รวม     112,822.49  136,107.43

 หักเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  10,173.40  23,806.91

 คงเหลือ    102,649.09  112,300.52
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 งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  สกุลเงิน ล้านบาท สกุลเงิน ล้านบาท 

  ต่างประเทศ  ต่างประเทศ 

  หน่วย:ล้าน  หน่วย:ล้าน 

เงินกู้ในประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 

พันธบัตร กฟผ. 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 37,800.00 - 46,270.03

      37,800.00  46,270.03

เงินกู้ในประเทศกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน  

เงินกู้กระทรวงการคลัง 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2570 - 114.61 - 118.56

พันธบัตร กฟผ. 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 12,900.00 - 14,900.00

      13,014.61  15,018.56

เงินกู้ยืมจากต่างประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 

เงินกู้ 

 ดอลล่าร์สหรัฐ : 

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 14.06 509.50 15.63 643.36

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2554 3.66 132.77 4.48 184.42

 เยนญี่ปุ่น : 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2556 51,941.04 15,882.89 67,145.63 23,573.82

 ยูโร : 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 0.69 33.16 0.78 38.22

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2580 87.84 4,195.96 102.96 5,039.84

 สวิสฟรังซ์ : 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2549 0.08 - 0.19 6.07

 แคนนาเดียน ดอลล่าร์ : 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2553 3.40 106.41 4.37 155.11

      20,860.69  29,640.84

พันธบัตร 

 ดอลล่าร์สหรัฐ : 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2551 300.00 10,869.24 300.00 12,352.38

      10,869.24  12,352.38

รวม      82,544.54  103,281.81

หัก เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  7,065.48  20,994.99

คงเหลือ     75,479.06  82,286.82
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 จำนวนเงินกู้ระยะยาวณวันที่31ธันวาคม2549และ2548จำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 23,523.05 24,138.60 509.50 643.36

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 89,299.44 111,968.83 82,035.04 102,638.45

  รวม  112,822.49 136,107.43 82,544.54 103,281.81



 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะยาวณวันที่31ธันวาคม2549มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

 พันธบัตรกฟผ.ในประเทศ ร้อยละ3.295ถึงร้อยละ11.250 ร้อยละ3.295ถึงร้อยละ8.554

 พันธบัตรกฟผ.ต่างประเทศ ร้อยละ7.000 ร้อยละ7.000

 เงินกู้ในประเทศ  ร้อยละ3.000ถึงร้อยละ7.7500 ร้อยละ3.000

 เงินกู้ต่างประเทศ  ร้อยละ0.000ถึงร้อยละ8.000 ร้อยละ0.000ถึงร้อยละ8.000

 หุ้นกู้   ร้อยละ3.670

5.15 ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 ยอดยกมาต้นงวด 1,612.85 1,571.37 1,612.85 1,571.37

 บวก เพิ่มระหว่างงวด 102.81 107.85 102.81 107.85

     1,715.66 1,679.22 1,715.66 1,679.22

 หัก  ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง 50.83 61.93 50.83 61.93

   ค่าเสื่อมราคา 4.32 4.44 4.32 4.44

 ยอดยกไปปลายงวด 1,660.51 1,612.85 1,660.51 1,612.85

5.16 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 - รายได้รอการรับรู้ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 ยอดยกมาต้นงวด 4,221.03 3,525.79 4,221.03 3,525.79

 บวก รับเงินช่วยเหลือ 688.01 885.39 688.01 885.39

     4,909.04 4,411.18 4,909.04 4,411.18

 หัก รับรู้เป็นรายได้ 284.48 187.97 284.48 187.97

   คืนเงินให้แก่ผู้ให้เงินช่วยเหลือ 6.25 0.84 6.25 0.84

   ลดค่าเสื่อมราคา 1.34 1.34 1.34 1.34

 ยอดยกไปปลายงวด 4,616.97 4,221.03 4,616.97 4,221.03

 - อื่น ๆ  4,644.45 3,088.50 4,646.55 3,088.50

   รวม 9,261.42 7,309.53 9,263.52 7,309.53
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5.17 ส่วนของทุน 

 - เงินงบประมาณประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 เงินงบประมาณสมทบเป็นทุน 6,507.64 6,507.64 6,507.64 6,507.64

 เงินงบประมาณสมทบก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์

  เขื่อนบางลางเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนปากมูล 4,364.75 4,364.75 4,364.75 4,364.75

 หักค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา 1,371.75 1,309.42 1,371.75 1,309.42

  ค่าเสื่อมราคางวดนี้ 62.33 62.33 62.33 62.33

     2,930.67 2,993.00 2,930.67 2,993.00

 คงเหลือ  9,438.31 9,500.64 9,438.31 9,500.64

5.18 ส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,886.91 2,886.91 2,886.91 2,886.91

 กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

  ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่มีไว้เผื่อขายสุทธิ 198.28 149.25 198.28 149.25

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ (3.51) (24.67) (3.51) (24.67)

   รวม 3,081.68 3,011.49 3,081.68 3,011.49

5.19 ต้นทุนขายไฟฟ้า ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 1 ม.ค.-31 ธ.ค.48 1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 1 ม.ค.-31 ธ.ค.48 

 ค่าซื้อไฟฟ้า  111,983.31 99,175.37 162,414.68 143,210.33

 ค่าเชื้อเพลิง  127,058.21 103,904.68 89,065.80 72,423.14

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า 27,343.21 26,122.57 22,767.48 21,787.93

 ค่าใช้จ่ายในการส่งไฟฟ้า 9,535.56 9,071.41 9,535.56 9,071.41

   รวม 275,920.29 238,274.03 283,783.52 246,492.81

5.20 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 1 ม.ค.-31 ธ.ค.48 1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 1 ม.ค.-31 ธ.ค.48 

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการชำระคืนหนี้ระยะยาว 225.93 280.55 225.93 280.55

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

  ลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นเงินบาทณวันสิ้นงวดบัญชี 4,426.90 1,933.25 4,426.90 1,933.25

 ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินฝากธนาคารสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

  เป็นเงินบาทณวันสิ้นงวดและรายการอื่นๆ (779.66) (459.66) (780.43) (460.71)

   รวม 3,873.17 1,754.14 3,872.40 1,753.09
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5.21 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ในงวดบัญชีปี2549กฟผ.ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมคือบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)1,664.40ล้านบาทรับรู้ส่วนแบ่ง

กำไรขาดทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจำนวน2,904.50ล้านบาทโดยเป็นส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด

(มหาชน)จำนวน2,943.00ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดจำนวน38.42ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุน

จากบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดจำนวน0.08ล้านบาทซึ่งรับรู้เป็นงวดสุดท้ายเนื่องจากจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่29กันยายน2549

 กฟผ.รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)และส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด

และส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดในงบกำไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกฟผ.แต่เนื่องจากรายการนี้ถือเป็นรายการ

ระหว่างกันกับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจึงมิได้ปรากฏในงบกำไรขาดทุนในงบการเงินรวม

5.22 ดอกเบี้ยจ่าย 

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินรวม 

  ค่าใช้จ่าย รวม  

 ดอกเบี้ยจ่าย เกี่ยวกับเงินกู้ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 1 ม.ค.-31 ธ.ค.48 

 ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง 177.10 1.04 178.14 341.73

 ดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน 6,863.73 5.14 6,868.87 7,222.10

  รวม   7,040.83 6.18 7,047.01 7,563.83

หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินเฉพาะ กฟผ. 

  ค่าใช้จ่าย รวม  

 ดอกเบี้ยจ่าย เกี่ยวกับเงินกู้ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 1 ม.ค.-31 ธ.ค.48 

 ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง 177.10 1.04 178.14 341.73

 ดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน 5,398.48 5.14 5,403.62 6,013.22

  รวม   5,575.58 6.18 5,581.76 6,354.95

5.23 ผลการดำเนินงาน 

 ในรอบบัญชีปี2549กฟผ.มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน40,633.66ล้านบาทสูงกว่ารอบบัญชีปี2548จำนวน40,806.79ล้านบาท

ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ173.13ล้านบาทเนื่องจากในรอบบัญชีปี2548ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2548อนุมัติตาม

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ครั้งที่3/2548(ครั้งที่101)เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ

ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติให้กฟผ.เป็นผู้รับภาระลูกหนี้ค่าFtคงค้างที่กฟผ.คาดว่าจะบันทึกเป็นรายได้ในรอบบัญชี

ก่อนการแปลงสภาพกฟผ.เป็นบริษัททั้งนี้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2548ให้กฟผ.รับรู้รายได้ที่เรียกเก็บได้จริงในงวดนั้นๆมีผลทำให้กฟผ.

สูญเสียรายได้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30กันยายน2548จำนวน31,035.65

ล้านบาทและนอกจากนี้กฟผ.ได้ตัดหนี้สูญค่าFtที่ค้างอยู่ในบัญชีรอบบัญชีก่อนปี2548จำนวน4,794.12ล้านบาทออกจากบัญชีตาม

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและในรอบบัญชีปี2549กฟผ.มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน3,872.40ล้านบาทสูงกว่า

รอบบัญชีปี2548จำนวน2,119.31ล้านบาทซึ่งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน1,753.09ล้านบาท

5.24 ภาษีเงินได ้

 เนื่องด้วยกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจจึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)และบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกฟผ.ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520(IndustrialInvestmentPromotionalActB.E.2520)

เป็นระยะเวลา8ปีนับตั้งแต่การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน(31ตุลาคม2543)และของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

(18เมษายน2545)และนับจากวันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด(มิถุนายน2549)โดยที่บริษัท

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว
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 5.25 เหตุการณ์อุบัติเหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 

  เมื่อวันที่2สิงหาคม2549เวลา08.30น.ได้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่อุปกรณ์ปั๊มน้ำเข้าสู่หม้อน้ำ(TurbineBoilerFeedPump

no.101)บริเวณโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงหน่วยที่1อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทุก

ประเภทของกฟผ.โดยมีวงเงินคุ้มครอง4,000ล้านบาทยกเว้นความเสียหาย500ล้านบาทแรกจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ

96.14ล้านบาทและใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ10เดือนซึ่งกฟผ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวทั้งนี้

กฟผ.ได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุบัติเหตุข้างต้นในปี2549จำนวน24.58ล้านบาทแล้วและกฟผ.ยังมิได้ดำเนินการทำสัญญาจ้าง

ซ่อมทรัพย์สินดังกล่าว

 5.26 สำรองมูลค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ 

  สืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1ของบริษัท

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่13ตุลาคม2548บริษัทผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีจำกัดได้ดำเนินการฟื้นฟูเครื่องดักจับก๊าซฯในระหว่างปี2549โดยณวันที่31ธันวาคม2549การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จทั้งนี้

ค่าความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้นบริษัทประกันภัยได้ชดเชยบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการเจรหาหาข้อยุติในเรื่อง

ของทุนประกันภัยที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าชดเชยความเสียหายณวันที่31ธันวาคม2549บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้ประมาณการ

และตั้งสำรองมูลค่าความสียหายดังกล่าวเป็นจำนวน750ล้านบาทจากสัญญาการจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินเฉพาะกฟผ.เป็นคดีที่กฟผ.ถูกฟ้องเป็นจำเลยณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีคดีที่

ถูกฟ้องเป็นจำเลยเรียกร้องค่าทดแทนทรัพย์สินและการละเมิดซึ่งศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้กฟผ.ชดใช้จำนวน52คดีเป็นจำนวนเงิน367.18

ล้านบาทโดยคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของกฟผ.

7. ภาระผูกพัน 

 7.1 ภาระผูกพันสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาว 

  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดภาระการลงทุนภาครัฐและจะส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจึงกำหนดให้มีการ

ลงทุนโดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IndependentPowerProducerหรือเรียกย่อว่าIPP)ในโครงการใหม่โดย

จะขายไฟฟ้าให้แก่กฟผ.

  ณวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเอกชนจำนวน60รายกำลังผลิตรวม16,111เมกะวัตต์และมีภาระ

ผูกพันจนสิ้นสุดทุกสัญญาเป็นเงินรวมประมาณ4,200,238ล้านบาทมีรายละเอียดดังนี้
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     จำนวนเงิน ค่าความพร้อม ค่าพลังงาน  

   กำลังผลิต   จ่ายพลังงาน(AP) ไฟฟ้า(EP) 

 ผู้ผลิตไฟฟ้า จำนวนราย (เมกะวัตต์) อายุสัญญาคงเหลือ (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 บริษัทเทิน-หินบุนเพาเวอร์จำกัด 1 220 17ปี (ปี2550-2566) 39,866 - 39,866

 บริษัทห้วยเฮาะเพาเวอร์จำกัด 1 126 23ปี (ปี2550-2572) 25,277 - 25,277

 โครงการน้ำเทิน2 1 920 25ปี (ปี2553-2577) 229,548 - 229,548

 โครงการน้ำงึม2  1 454 27ปี (ปี2554-2580) 119,906 - 119,906

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IndependentPowerProducer:IPP)

 บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด(REGCO) 1 1,170 8ปี (ปี2550-2557) 108,171 22,043 86,128

 บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด(KEGCO) 1 818 10ปี (ปี2550-2559) 109,120 22,373 86,747

 บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด(TECO) 1 700 14ปี (ปี2550-2563) 115,076 23,857 91,219

 บริษัทอิสเทิร์นเพาเวอร์จำกัด(EPEC) 1 350 17ปี (ปี2550-2566) 82,209 24,825 57,384

 บริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ

  (ประเทศไทย)จำกัด(IPT) 1 700 19ปี (ปี2550-2568) 161,369 32,269 129,100

 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด(RGCO) 1 3,481 21ปี (ปี2550-2570) 980,878 176,472 804,406

 บริษัทโกลว์ไอพีพีจำกัด(BOWIN) 1 713 22ปี (ปี2550-2571) 199,581 43,980 155,601

 บริษัทกัลฟ์อิเลคตริคจำกัด(GULF) 1 1,468 27ปี (ปี2550-2576) 502,622 120,532 382,090

 บริษัทราชบุรีเพาเวอร์จำกัด(RPCL) 1 1,400 26ปี (ปี2551-2576) 469,437 104,602 364,835

 บริษัทBLCPเพาเวอร์จำกัด(BLCP) 1 1,347 26ปี (ปี2550-2575) 384,002 171,828 212,174

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย

 (SmallPowerProducer:SPP) 46 2,244  15-25ปี 673,176 182,246 490,930

  รวม   60 16,111   4,200,238 925,027 3,275,211

 7.2 Letter of Credit 

  จนถึงวันที่31ธันวาคม2549กฟผ.มียอดเงินคงเหลือของLetterofCreditที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดประมาณ5,044.58ล้านบาท

8. เครื่องมือทางการเงิน 
 กฟผ.ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เครื่องมือหลักที่ใช้ในการลดความเสี่ยง

คือสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 8.1 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

  กฟผ.ใช้สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากภาระหนี้ที่เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศสัญญาแลกเปลี่ยนนี้จะไม่รับรู้ในงบการเงินณวันทำสัญญา

  กฟผ.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยสัญญามีอายุระหว่าง4-10ปีโดยเงื่อนไขที่มีอยู่และเงินต้นตามสัญญาแลกเปลี่ยน

สกุลเงินณวันที่31ธันวาคม2549และ2548มีดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท  

 เงื่อนไขของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

9,979ล้านเยนต่อ3,692ล้านบาท 2,840.45 3,408.54

19,899ล้านเยนต่อ7,283ล้านบาท 5,202.37 6,242.84

11,424ล้านเยนต่อ4,145ล้านบาท 2,659.60 3,191.52

10,000ล้านเยนต่อ3,575ล้านบาท 1,021.43 2,042.86

6,712ล้านเยนต่อ2,456ล้านบาท 1,996.08 2,303.17

12,196ล้านเยนต่อ4,463ล้านบาท 3,777.14 4,463.89

1,093ล้านเยนต่อ365ล้านบาท 304.35 -

1,469ล้านเยนต่อ489ล้านบาท 407.69 -

1,286ล้านเยนต่อ428ล้านบาท 356.92 -

1,179ล้านเยนต่อ390ล้านบาท 354.78 -

6,680ล้านเยนต่อ61ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 1,585.95 2,523.30

127ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อ14,850ล้านเยน - 1,042.72

100ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อ4,090ล้านบาท 4,090.00 4,090.00

100ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อ3,930ล้านบาท 3,930.00 3,930.00

26ล้านยูโรต่อ1,220ล้านบาท 609.95 813.28

  รวม   29,136.71 34,052.12

  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน9,979ล้านเยนต่อ3,692ล้านบาทเป็นสัญญาที่ทำต่อเนื่องจากวงเงินที่เหลือของสัญญาแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน12,283ล้านเยนต่อ115ล้านดอลล่าร์สหรัฐและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน19,899ล้านเยนต่อ7,283ล้านบาทเป็นสัญญาที่ทำ

ต่อเนื่องมาจากวงเงินที่เหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน22,743ล้านเยนต่อ213ล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน

  อายุของสัญญาจำแนกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

     31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  เกิน1ปีแต่ไม่เกิน5ปี 10,627.38 13,628.88

  เกิน5ปี  18,509.33 20,423.24

   รวม  29,136.71 34,052.12

 8.2 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

  กฟผ.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย

  กฟผ.ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับเงินเยนจำนวน20,000ล้านเยนอยู่ที่ร้อยละ1.50ต่อปีซึ่งอายุของสัญญา

แลกเปลี่ยนฯจะเท่ากับอายุของสัญญาเงินกู้คืออายุ7ปี

  อายุของสัญญาและเงินคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยณวันที่31ธันวาคม2549และ2548มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท  

     31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  5ปี   - 1,042.72

  7ปี   873.68 2,006.20

   รวม  873.68 3,048.92
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 8.3 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

  กฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระคืนเงินกู้

ต่างประเทศและค่าซื้อกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศและการชำระเงินผ่านLetterofCreditสัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการซื้อเงินตรา

ต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันณวันที่ในอนาคตที่ระบุไว้

  กฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับการชำระเงินผ่านLetterofCreditเป็นสกุลเงินเยนจำนวน7.299ล้านเยน

หรือเทียบเท่า2.238ล้านบาทและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐจำนวน0.245ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า8.744ล้านบาท

  ณวันที่31ธันวาคม2548ไม่มีรายการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือแต่สำหรับณวันที่31ธันวาคม2549มีรายการ

ซื้อเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี้

หน่วย : ล้านบาท 

     31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.48 

  อัตราแลกเปลี่ยน35.626บาทต่อ1ดอลล่าร์สหรัฐ 8.74 -

  อัตราแลกเปลี่ยน0.3066บาทต่อ1เยน 2.24 -

   รวม 10.98 -
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ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี


 กฟผ.ได้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี2549โดยมีค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินรายไตรมาสไตรมาสละ200,000บาทรวม3ไตรมาส

เป็นเงิน600,000บาทค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี2549เป็นเงิน

1,000,000บาทค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินในแต่ละธุรกิจ(AccountUnbundling)ประจำปี2549

เป็นเงิน300,000บาท
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ค่าตอบแทนของกรรมการ
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการกฟผ.อยู่ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่

และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นได้แก่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา

รองผู้ว่าการและคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการกฟผ.และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม

ที่เหมาะสมด้วยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของกฟผ.ปี2549รวมเป็นจำนวนเงิน4,380,112.64บาทโดยมี

รายละเอียดดังนี้



 รายนามกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม  โบนัส รวมเป็นเงิน (บาท) 

 1 นายพรชัย รุจิประภา 37,500.00 - 37,500.00

 2 นายพงศ์โพยม วาศภูติ 10,000.00 - 10,000.00

 3 นายวิทยา คชรักษ์ 75,000.00 - 75,000.00

 4 นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ 40,000.00 - 40,000.00

 5 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 50,000.00 - 50,000.00

 6 พล.ท.สมพล วีระศักดิ์ 30,000.00 - 30,000.00

 7 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 25,000.00 321,797.95 346,797.95

 8 นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 50,000.00 178,688.36 228,688.36

 9 นางวณี สัมพันธารักษ์ 180,000.00 257,438.36 437,438.36

 10 นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 213,750.00 257,438.36 471,188.36

 11 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 252,500.00 257,438.36 509,938.36

 12 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ นิลคูหา 250,000.00 257,438.36 507,438.36

 13 นายแล ดิลกวิทยรัตน์ 357,500.00 257,438.36 614,938.36

 14 นายพิชัย ชุณหวชิร 70,000.00 207,469.18 277,469.18

 15 นายศานิต ร่างน้อย 70,000.00 117,082.19 187,082.19

 16 นางเกศินี วิฑูรชาติ 70,000.00 91,695.21 161,695.21

 17 นายสรร วิเทศพงษ์ 10,000.00 - 10,000.00

 18 นายไกรสีห์ กรรณสูต 127,500.00 257,437.95 384,937.95

   รวม 1,918,750.00 2,461,362.64 4,380,112.64 
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