


เพราะความ “ใส่ใจ” คือ ความตั้งใจ กฟผ. มุ่งมั่นในภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ด้วยการ 

วางแผนและจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่พึ่งพิงได้ในระยะยาว รวมทั้งการส่งไฟฟ้าถึงผู้ใช้อย่างมีคุณภาพ 

เพื่อให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม 



ความรับผิดชอบในภารกิจด้านพลังงานไฟฟ้า



เพราะความ “ใส่ใจ” คือ ความจริงใจ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่

เริ่มก่อสร้างจนถึงการผลิต ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับของชุมชน 



ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน



เพราะความ “ใส่ใจ” คือ การดูแลใกล้ชิด กฟผ. ได้พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบตามมาตรฐาน

สากลที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม

ผลิตกระแสไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ และทัศนคติชุมชน 

 



การดูแลควบคุมการผลิตและตรวจสอบ



เพราะความ “ใส่ใจ” คือ ความห่วงใย ที่ไม่ใช่เพียงวันนี้เท่านั้น แต่เพื่ออนาคตในวันหน้า กฟผ. จึงให้

ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 



พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง



เพราะความ “ใสใ่จ” คอื รากฐานของมติรภาพทีย่ัง่ยนื เพราะโรงไฟฟา้ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงแหลง่ผลติพลงังาน 

เพื่อคนทั้งประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นบ้านที่เราทุกคนต้องใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และรอยยิ้ม 



ความสุขของชุมชนจากสิ่งแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่
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  วิสัยทัศน์
 เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล

  พันธกิจ
 ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่าย ซึ่งพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้ง    

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ 

ต่อเนื่องกับกิจการ ของ กฟผ.

  วัฒนธรรมองค์การ
 รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม

  ทิศทางยุทธศาสตร์
 • เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก

 • สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 • เป็นองค์การที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห่วงใยสังคม ชุมชน  

  และสิ่งแวดล้อม

 • เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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ภาพรวมทางการเงิน

   หน่วย : ล้านบาท

  ปี  2554 ปี  2553

ผลประกอบการ

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 418,445.19 405,445.06

  กำไรจากการขายและบริการ 35,732.56 38,648.62

  กำไร  (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (355.79) 910.36

 ดอกเบี้ยจ่าย 5,424.38 4,457.36

 กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของ กฟผ. 31,818.73 36,955.67

 กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,426.04 2,863.18

ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์รวม 495,534.27 469,680.82

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 273,536.47 263,009.39

 หนี้สินรวม 193,204.49 185,006.40

 เงินกู้ยืมระยะยาว 84,591.84 82,905.92

 ส่วนของทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 302,329.77 284,674.41

อัตราส่วนทางการเงิน

 อัตรากำไรขั้นต้น 12.45% 13.37%

 อัตรากำไรสุทธิ 7.60% 9.11%

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.59% 7.83%

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน 0.64 0.65

 อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 7.65 10.22
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สารประธานกรรมการ
 ยิ่งโลกพัฒนาไปมากเท่าใด วิถีชีวิตของผู้คนก็ยิ่งผูกพันและพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ปัจจุบันการใช้

พลังงาน “ไฟฟ้า” มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ         

ทุกประเทศจึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

 บทเรียนจากวิกฤติพลังงานในอดีตหลายครั้ง หลายหน รวมถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

อุบัติเหตุโรงไฟฟ้า กระตุ้นให้หลายประเทศตื่นตัวและมองหาทิศทางใหม่ๆ ในการสร้างความมั่นคงทาง

พลังงาน ยุทธศาสตร์สำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ      

คือ การสร้างสายส่งเชื่อมโยงเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าภายในภูมิภาค  

 เช่นเดียวกับกลุ่มสมาชิกประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก็กำลังเตรียมตัวก้าวสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ที่จะเชื่อมโยงแหล่งพลังงาน  

และไฟฟ้าเข้าด้วยกันภายในปี 2563 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย 2 โครงการหลัก คือ โครงการ

เชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอาเซียน 

(Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP)  

 การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน จะช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และช่วย

ให้ประชาคมอาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 560 ล้านคน ซึ่งหลายล้านคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มี

ไฟฟ้าใช้ ได้มีโอกาสเข้าถึงพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้แต่ละประเทศสามารถลดการลงทุน 

ลดปริมาณสำรองไฟฟ้า และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งพลังงานในอาเซียนที่มีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตาม 

การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าในอาเซียน อาจไม่รวดเร็วเหมือนกับสหภาพยุโรป เนื่องจากความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจ ระบบไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในหลายประเทศยังไม่แข็งแรง รวมทั้งการที่หลายประเทศมีภูมิศาสตร์

อยู่ห่างไกลกันหรือเป็นเกาะ จึงต้องอาศัยความพยายาม และความร่วมมือของทุกประเทศในการฝ่าฟันปัญหา

อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

 สำหรับประเทศไทยมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะได้รับผลดีอย่างเต็มที่จากการ 

เชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า แต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายระบบสายส่งไฟฟ้ารองรับ เช่น 

การพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและบริหารจัดการ ลดการสูญเสียใน 

ระบบส่ง สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจที่การลงทุน

ต่างๆ จะสามารถเคลื่อนย้ายได้เสรีมากขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศหรือแหล่งเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่ง

มากเกินไป ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การวางแผนพลังงานจึงต้องสร้างความสมดุลด้วยการกระจาย

แหล่งพลังงาน  ที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ในระยะยาว ซึ่งจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาหลังเหตุการณ์

แผ่นดินไหว และสึนามิ เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนา

พลังงานนิวเคลียร์ของไทยและทั่วโลก อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กฟผ. จึงได้พิจารณาแผนสำรองด้วยการเพิ่ม

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน พร้อมๆ กับติดตามและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

พลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 สำหรับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี 2554 ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และ   

ภัยพิบัติธรรมชาติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้อุตสาหกรรมบางประเภทต้อง

หยุดชะงัก รวมทั้ งสถานการณ์อุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ เศรษฐกิจในภาคกลางและ

กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่า

ในปี 2555 การใช้ไฟฟ้าจะกลับมาขยายตัวในระดับปกติ จากการเร่งรัดการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ    

รวมทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและบริการจากการเร่งฟื้นฟูหลังอุทกภัย 
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 สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 กฟผ. สามารถ

รักษาความมั่นคง และคุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

โดยระบบผลิตไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 31,446.72 เมกะวัตต์ 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.70 โดยเป็นกำลังผลิตจากโรง

ไฟฟ้าของ กฟผ. 14,998.13 เมกะวัตต์ ไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

คิดเป็นร้อยละ 47.69 ของระบบ กำลังผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านรวม 16,448.59 

เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 คิดเป็นร้อยละ 52.31 ของระบบ 

ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวม 

70,467.26 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 44.33 ซื้อจาก

เอกชนและต่างประเทศ จำนวน 88,496.04 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

คิดเป็นร้อยละ 55.67 รวมผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า 158,963.30 

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,226.23 ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 0.77 โดยเป็นการผลิตจากเชื้อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติร้อยละ 67.03 ถ่านหินร้อยละ 18.65 พลังน้ำร้อยละ 

5.00 ซื้อจากต่างประเทศร้อยละ 6.81 ชีวมวลและพลังงาน

ทดแทนร้อยละ 1.44 น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลร้อยละ 1.07 

จำหน่ายพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 154,817.58 ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมง ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.84  

 ปี 2554 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เชิญชวนกลุ่มประชาชน เยาวชน และหน่วยงาน

ต่างๆ เดินทางไปร่วมปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่รอบเขื่อนที่ได้รับพระราชทานนามทั้ง 9 เขื่อน มีประชาชนผู้มีความ

จงรักภักดีและจิตอาสาเข้าร่วมจนเกินเป้าหมาย รวมกล้าไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 1,035,368 ต้น ซึ่งต้องขอขอบคุณ

ทุกภาคส่วน และขอฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสมบูรณ์ต่อไป 

 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ กฟผ. ในปีที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

ได้รวมพลังกันให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านคมนาคม การบรรเทาทุกข์ และเปิดศูนย์พักพิงที่

สำนักงานกลาง ตลอดจนช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดศาสนสถานโดยรอบหลังน้ำลด ภายใต้กิจกรรม “กฟผ. 

รวมใจคืนความสดใสสู่สังคม” เป็นการร่วมแสดงพลังผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

 ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน กฟผ. มุ่งบริหารจัดการองค์กรด้วยการมีธรรมาภิบาล และรับผิด

ชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการผลิต เห็นได้จากการได้รับรางวัลจากกระทรวงการคลัง ด้านการ

บริหารจัดการองค์กรดีเด่นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากการพัฒนาระบบติดตาม

ดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก (Solar Weighted Tracking System) เป็นปีแรกสำหรับรางวัลนี้ 

 ในวาระโอกาสนี้ กฟผ. ขอขอบคุณ รัฐบาล ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้ให้

ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ด้วยดีเสมอมา กฟผ. จะยังคงดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ

ให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่องเช่นที่เคยดำเนินการตลอดมา 

 

            (นายพรชัย รุจิประภา) 
      ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ. ประกอบดว้ย กรรมการ กฟผ. จำนวน 3 คน ในรอบป ี2554 มผีูท้ีไ่ดร้บั 

การแต่งตั้งให้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  

 - เดือน มกราคม-กันยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายแล ดิลกวิทยรัตน์    

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และนายเทวัญ วิชิตะกุล เป็นกรรมการ 

ตรวจสอบ  

 - เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายแล ดิลกวิทยรัตน์เป็น

ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายปรเมธ ีวมิลศริ ิและนายประวชิ สารกจิปรชีา เปน็กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามแนวทางทีก่ำหนด ในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในปี 2554        

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

ตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 11 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

 • สอบทานงบการเงิน กฟผ. ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงิน กฟผ. 

งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 30 กันยายน 2554 และ   

งบเปรียบเทียบปี 2553 ร่วมกับ รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมพิจารณา 

แสดงความเห็นต่องบการเงิน เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี    

ที่รับรองโดยทั่วไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.  

 • สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อพิจารณาความ

เพียงพอ และความเหมาะสม รวมทั้งความครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญ 

 • สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน กฟผ. เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งบริษัทในเครือ 

และติดตามการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 

 • สอบทานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 

 • หารือร่วมกับผู้ว่าการ และผู้สอบบัญชี ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

 • หารอืรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและฝา่ยบรหิารสายงาน เพือ่พจิารณาการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ 

ภายใน และการกำกบัดแูลกจิกรรมสำคญัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของสายงาน เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน ์

สูงสุดต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 

 • หารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของ   

ผู้สอบบัญชี เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

 • สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 และแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2555-2559) 

ความเพียงพอของทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน 
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 • ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบ 

ภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ กฟผ. 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง 

 • กำหนดวันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระการประชุมประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า

ตลอดปี โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)   

ทั้งคณะ และรายบุคคล ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ        

ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นที่น่าเชื่อถือ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ในปี 2554 กฟผ. มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและ 

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายงานทางการเงิน 

เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ 

ระเบียบและนโยบายที่สำคัญ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา  

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

    

 

       

   (นายแล ดิลกวิทยรัตน์) 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   วันที่ 23 มกราคม 2555 
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 ในปี 2554 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งพลังงาน

ไฟฟ้าสุทธิและพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด เนื่องมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

รุนแรง (Extreme Event) ส่งผลให้มีฝนตกมากกว่าปกติ ทั้งอากาศหนาวเย็นในเดือนมีนาคมซึ่งตามปกติจะ

เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มที่และมีฝนตกในช่วงฤดูร้อน ประกอบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ประเทศ

ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย 

โดยเฉพาะโรงงานที่ต้องใช้ชิ้นส่วนจากญี่ปุ่น การผลิตต้องชะงัก ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าแม้จะผ่านครึ่งแรกของปี  

ไปแล้ว ความต้องการพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  

 สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเริ่มขยับตัวดีขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ประกอบกับประเทศญี่ปุ่น

สามารถฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิได้อย่างรวดเร็ว ทำให้โรงงานในประเทศไทยสามารถกลับมาเดิน

เครื่องได้ใหม่หลังจากที่การผลิตต้องชะงักไปประมาณ 2-3 เดือน ถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ได้เริ่มเกิดขึ้น

ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน แต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่พักอาศัย จึงไม่ส่ง     

ผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้ากลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน ทำให้

พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าสุทธิในไตรมาส 3 ของปี 2554 สามารถขยายตัวจากช่วงเดียวกัน     

ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.52 และ ร้อยละ 3.34 ตามลำดับ 

 การใช้ไฟฟ้ากลับถดถอยอีกครั้งเมื่อมวลน้ำไหลบ่าเข้า

ท่วมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และพื้นที่เศรษฐกิจในภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงเดือน 

ธันวาคม ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นหัวใจในการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มสินค้า 

อุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลัก ที่ส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็นฐาน 

การผลิตเพื่อส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ไปยังภูมิภาคต่างๆ  

ทัว่โลก ไดแ้ก ่กลุม่อาหาร กลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์

กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และ  

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับหนึ่งของโลก   

สง่ผลกระทบเปน็ลกูโซต่อ่เนือ่งถงึโรงงานทีอ่ยูน่อกพืน้ทีอ่ทุกภยั 

ต้องชะลอกำลังการผลิตไปด้วยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ทั้งทำให้เกิด 

ปญัหาการขาดแคลนชิน้สว่นยานยนต ์คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งใช้ 

ไฟฟ้าไปทั่วโลกอีกด้วย กรณีนิคมอุตสาหกรรมเสียหายส่งผล 

ต่อความต้องการไฟฟ้าโดยตรง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ลดลง

ถึงร้อยละ 1.7, 3.5 และ 5.0 ตามลำดับ ส่งผลให้การใช้พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าสุทธิ ไตรมาส

สุดท้ายของปี ลดลงจากช่วงเดียวกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.08 และ ร้อยละ 3.60 ตามลำดับ 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี 2554 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของประเทศมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 

(Peak) เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. ที่ระดับ 23,900.2 เมกะวัตต์ ลดลง 

จากความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของระบบในปี 2553 เป็นจำนวน 109.7 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 

0.46 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 158,963.30 ล้านหน่วย ลดลงจากความต้องการ 

พลังงานไฟฟ้าในปี 2553 เป็นจำนวน 1,226.23 ล้านหน่วย หรือลดลงร้อยละ 0.77 ในด้านกำลังผลิตระบบ

ผลิตไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำลังผลิตรวม 31,446.72 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

526.70 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 1.70 

สถานการณ์ไฟฟ้ากับสภาวะเศรษฐกิจไทย
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 สำหรับในปี 2555 จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ของรฐับาลทีจ่ะสง่ผลใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) คาดการณ์แนวโน้มอัตราการ 

เติบโตความต้องการร้อยละ 5 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะ 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 5-6 โดยการ       

ใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิทั้งปีประมาณ 163,215 ล้านหน่วย 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 จากปี 2554 และพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด 

ประมาณ 24,393 เมกะวตัต ์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.06 โดยคาดวา่ 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะกลับมาขยายตัวได้ 

ร้อยละ 4.9 จากที่ขยายตัวร้อยละ 1 ในปี 2554 ส่วนหนึ่งมี

ผลจากปี 2554 เป็นฐานที่ค่อนข้างต่ำ อีกส่วนหนึ่งมาจาก

การบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวตามการจ้างงาน

และนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใช้จ่าย เช่น 

มาตรการปรับเพิ่มรายได้แรงงานรายวัน เงินเดือนข้าราชการ 

และโครงการจำนำข้าวเปลือก ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน

คาดว่าจะขยายตัวจากความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูอาคาร   

บา้นเรอืน และเครื่องมือเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

เข้ามาทดแทนส่วนที่เสียหายภายหลังจากวิกฤติมหาอุทกภัย

คลีค่ลายลงและทำให้ภาคการผลิตทยอยกลับมาเป็นปกติ 
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กำลังผลิตติดตั้ง 

 ในป ี2554 โรงไฟฟา้ของ กฟผ. มกีำลงัผลติตดิตัง้ 14,998.13 เมกะวตัต ์

คิดเป็นร้อยละ 47.69 ของกำลังผลิตรวมทั้งประเทศ มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก   

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) กำลังผลิตรวม 12,081.69 เมกะวัตต์    

คิดเป็นร้อยละ 38.42 ของกำลังผลิตรวมทั้งประเทศ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 2,182.30 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.94 และรับ

ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศอีก 2,184.60 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.95 โดยมี

แหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ที่จ่ายไฟเข้าระบบ กฟผ. เพียง 1 โครงการ คือ การรับ

ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ใน สปป.ลาว ขนาด 596.6 เมกะวัตต์ 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และมีการปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบ กฟผ.    

1 โรงไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมเครื่องที่ 1 ขนาด 69.9 เมกะวัตต์ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 

การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า 

 ในปี 2554 กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 70,467.26 ล้าน

กิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 44.33 ของความต้องการพลังงานของทั้ง

ประเทศ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 55.67 เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

เอกชนและต่างประเทศจำนวน 88,496.04 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง รวมพลังงาน

ไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อทั้งสิ้น 158,963.30 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปีที่ผ่าน

มาจำนวน 1,226.23 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 0.77  

การใช้เชื้อเพลิง 

 การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าในปีนี ้ ยังคงใช้ก๊าซ

ธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลงิหลกั ผลติพลงังานไฟฟา้ได ้106,555.59 

ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง หรอืรอ้ยละ 67.03 รองลงไปเปน็ถา่นหนิ 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 29,646.99 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

หรือร้อยละ 18.65 ซื้อจากต่างประเทศ 10,819.41 ล้าน

กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือร้อยละ 6.81 ด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

สามารถผลติพลงังานไฟฟา้ได ้7,944.81 ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง 

หรือร้อยละ 5.00 พลังงานหมุนเวียน สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 2,290.71 

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือร้อยละ 1.44 ใช้น้ำมันเตาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 

1,673.79 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือร้อยละ 1.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ใช้

น้ำมันเตาผลิตพลังงานไฟฟ้า 885.36 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 

0.55 เนื่องจาก กฟผ. มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

เพือ่ทดแทนปรมิาณกา๊ซธรรมชาตทิีข่าดหายไปเนือ่งจากเหตกุารณท์อ่กา๊ซธรรมชาต ิ

ในอา่วไทยรัว่ ระหวา่งวนัที ่27 มถินุายน - 15 สงิหาคม 2553 ด้านน้ำมันดีเซล 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 32.00 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ ร้อยละ 0.02 

ผลการดำเนินงาน
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การจำหน่ายไฟฟ้า 

 กฟผ. จำหน่ายพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 154,817.58 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจำหน่ายให้ลูกค้าหลัก 

คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 45,734.94 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

จำนวน 106,034.06 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลูกค้าตรงและขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว, มาเลเซีย และ

กัมพูชา) จำนวน 2,920.54 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลูกค้าประเภทไฟสำรองและไฟฟ้าชั่วคราวจำนวน 128.04 

ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง  

การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2554 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2554-2558 โดยให้ประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า

ในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก เห็นชอบให้นำค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 

(Ft) ในงวดพฤษภาคม 2554-สิงหาคม 2554 จำนวน 95.81 สตางค์/หน่วยขายปลีก ไปรวมในโครงสร้างอัตรา 

ค่าไฟฟ้าขายปลีกที่ใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 และเห็นชอบให้กระจายภาระค่าไฟฟ้าจากการอุดหนุนค่าไฟฟ้า    

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยซึ่งติดตั้งมิเตอร์ 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ใช้

ไฟฟ้าทุกประเภทยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็กและสูบน้ำเพื่อการเกษตร

 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง เห็นชอบให้นำค่า Ft ขายส่ง 

ในงวดพฤษภาคม-สิงหาคม 2554 จำนวน 94.89 สตางค์ต่อหน่วย   

ขายส่งไปรวมในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเดิม และให้ กฟผ. นำส่ง      

เงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) โดยการปรับลดในอัตรา 

ค่าไฟฟ้าขายส่ง

 สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ปรับฐาน 

ค่า Ft ขายปลีกใหม่โดยการปรับค่าเชื ้อเพลิงและค่าซื ้อไฟฟ้าฐาน 

(Base Fuel Cost : BFC) ให้สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกที่รวมไว้ใน

ค่าไฟฟ้าฐานจำนวน 95.81 สตางค์/หน่วย

 ค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระแทนผู้ใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2551 

จำนวน 19,566 ล้านบาท ได้ทยอยคืนให้ กฟผ. ตั้งแต่ปี 2552 

จนครบจำนวนในเดือน กุมภาพันธ์ 2554 

 สรุปค่า Ft ในปี 2554 เป็นดังนี้

	 เดือน	 			ค่า	Ft	 ค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยรวม	Ft
	 	 (บาทต่อหน่วย)											(บาทต่อหน่วย)

มกราคม-เมษายน  0.8688  3.21

พฤษภาคม-มิถุนายน  0.9581  3.20

กรกฎาคม-สิงหาคม  -0.0600  3.14

กันยายน-ธันวาคม  -0.0600  3.14
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โรงไฟฟ้าของ กฟผ.  

กำลังผลิตแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 
 

 	 รายละเอียด	 				กำลังผลิต	 		คิดเป็นร้อยละ	 

          (เมกะวัตต์) 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  3,424.18  10.89 

 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน  4,699.00  14.94 

 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  6,866.00  21.83 

 โรงไฟฟ้าดีเซล  4.40  0.01 

 โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  4.55  0.02 

 กำลังผลิตรวมของ กฟผ.  14,998.13  47.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการผลิตไฟฟ้า 

	 ลำดับที่	 	 รายละเอียด	 	ปี	2551	 			ปี	2552	 		ปี	2553	 	ปี	2554	

 1 Heat Rate (kJ/kwh)  9,411.23  8,871.69  8,835.93  8,694.21 

 2 GEWEAF (%)  91.35  91.32  90.72  92.75 

 3 POF (%)   5.40  4.23  5.48  3.39 

 4 UOF (%)   2.15  3.19  2.46  2.58 

 

 ในปี 2554 โรงไฟฟ้า กฟผ. มีค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีขึ้นโดยใช้ค่าความร้อนจากเชื้อเพลิง 

ในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (GWEAF) ของโรงไฟฟ้า กฟผ. 

มีค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 2 เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีการหยุดเครื่องแบบฉุกเฉินน้อย เมื่อพิจารณา 

การหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษาตามแผน (POF) เปรียบเทียบปี 2553 กับปี 2552 พบว่ามีค่าลดลง เนื่องจาก 

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ส่งผลกระทบให้ต้องมีการปรับแผนงานบำรุงรักษา 

โรงไฟฟ้าบางส่วนไปดำเนินการในปี 2555 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

 นอกจากความรับผิดชอบในการควบคุมและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบส่งให้มีความเพียงพอต่อ 

ความต้องการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงแล้ว ระบบส่ง กฟผ. ยังคงมีภารกิจในการดูแลให้ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพที่ดี    

มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ในราคาที่เหมาะสมด้วย 

 ในปี 2554 กฟผ. ดำเนินการตามแผนปรับปรุง ขยายระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุง โยกย้าย 

อุปกรณ์ระบบส่งต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า โดยมีงานก่อสร้างระบบส่ง    

ที่สำคัญแล้วเสร็จนำเข้าใช้งานได้ อาทิเช่น สายส่ง 500 กิโลโวลต์ หนองจอก-อ่อนนุช จำนวน 2 วงจร และ

สายส่ง 230 กิโลโวลต์ กระบี่-พังงา 2-ภูเก็ต 3 จำนวน 2 วงจร นอกจากนี้ยังนำหม้อแปลง KT3A KT4A 

KT5A KT6A ขนาด 1,000 MVA เข้าใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่อนนุช นำหม้อแปลง KT1A KT2A ขนาด 

300 MVA เข้าใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 และนำหม้อแปลง KT1A KT2A ขนาด 200 MVA เข้าใช้งานที่

สถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา 2 โดยมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเข้าใหม่ในปีนี้ ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 สถานี

ไฟฟ้าแรงสูงพังงา 2 สำหรับการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าตะโกที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะนั้น ในปีนี้         

งานปรับปรุงระยะที่ 2 ได้ทำงานจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน และได้เริ่มงานปรับปรุงระยะที่ 3 ซึ่งเริ่มจาก

งานโยธาเมื่อปลายเดือนมีนาคม และมีแผนจะแล้วเสร็จในปี 2556  

 ปจัจบุนัเครอืขา่ยระบบสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. มสีายสง่ไฟฟา้รวมความยาวทัง้สิน้ 30,517.82 วงจร-กโิลเมตร 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 210 สถานี จุดจ่ายไฟขนาดแรงดันต่างๆ รวม 534 จุดจ่ายไฟ และพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า 

รวม 83,430.19 MVA 

 ตลอดปีที่ผ่านมา ระบบส่งของ กฟผ. สามารถผ่านปัญหาและสถานการณ์ความเสี่ยงไปได้ด้วยดี ไม่ว่า 

จะเป็นปัญหาในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน หรืออุปสรรคต่างๆ เช่น การเกิดไฟไหม้หม้อแปลงและ 

เหตุการณ์มหาอุทกภัย ระบบส่งก็ยังสามารถดูแลจัดการข้อขัดข้อง และระยะเวลาไฟดับที่มีผลกระทบต่อลูกค้า 

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้อย่างน่าพอใจ โดยมีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

 ในปี 2554 เกิดข้อขัดข้องในระบบส่งไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ด้วยสาเหตุต่างๆ ที่เป็น Forced 

Outage รวม 76 ครั้ง แบ่งออกเป็น ขัดข้องในสายส่ง 22 ครั้ง และขัดข้องกับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 54 

ครั้ง สาเหตุเบื้องต้นของการเกิดข้อขัดข้อง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า

แรงสูง และอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันรวม 22 ครั้ง เกิดจากสัตว์ 24 ครั้ง เกิดจากการกระทำของคน (เกิด

จากคน กฟผ. และบุคคลภายนอก กฟผ.) รวม 11 ครั้ง เกิดจากสิ่งแวดล้อม 8 ครั้ง ขัดข้องในระบบ 1 ครั้ง 

และไม่สามารถระบุสาเหตุได้ 10 ครั้ง 

 สำหรับปี 2554 ดัชนีสมรรถนะและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 

 • ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของพลังงานไฟฟ้าหยุดจ่ายที่ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ต่อความต้องการ    

พลังไฟฟ้าสูงสุด (SISI) มีค่า 3.6186 System Minutes 

 • ดัชนีชี้วัดจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ (SAIFI) มีค่า 0.3293 ครั้ง/จุดจ่ายไฟ 

 • ดัชนีชี้วัดระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ (SAIDI) มีค่า 14.4251 นาที/จุดจ่ายไฟ 

ทำให้ในปี 2554 มี 

 • ความพร้อมในการจ่ายไฟของระบบโดยรวม (SA) มีค่าร้อยละ 99.9973 

 • ความพร้อมใช้งานของสายส่งไฟฟ้ามีค่าร้อยละ 99.98675 

 • ความพร้อมใช้งานของหม้อแปลงมีค่าร้อยละ 99.32496 

 ทางดา้นคณุภาพไฟฟา้ สามารถควบคมุความถีไ่ฟฟา้ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที ่ 49.775 Hz.-50.225 Hz. 

และแรงดันเบี่ยงเบนให้อยู่ที่ร้อยละ 95-105 ของแรงดันปกติ 
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 นอกจากนี้ มีการปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน 

ตลอดเวลา เช่น งานล้างลูกถ้วย 500 กิโลโวลต์ ของสายส่งที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากสิ่งสกปรก มลภาวะ ควันไฟ และมูลนก มีการซักซ้อมแผนการนำระบบกลับคืนสู่สภาวะ

ปกติพร้อมรับมือเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ตลอดจนงานศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เพื่อจัดเตรียมแผนงาน ก่อสร้าง    

งานปรับปรุงต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการของระบบ รวมทั้ง จัดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพระบบส่ง 

และความต้องการของระบบ ดูแลป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error) ข้อขัดข้องของ

อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าจากสัตว์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดการเกิดข้อขัดข้องและความเสียหายของ

สายส่งที่เกิดจากชุมชน รับข้อร้องเรียนและตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในการจ่ายไฟฟ้า 

เป็นต้น เป็นผลให้ระบบไฟฟ้าสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ รวมทั้ง 

คุณภาพไฟฟ้าที่ดี ทั้งแรงดัน และความถี่ไฟฟ้า 

การดูแลระบบส่งไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วม 

 จากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ส่งผลให้ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.ได้

รับผลกระทบโดยมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง 9 แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลาน 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา 1 

และ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน 1 และ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงวังน้อย สถานีไฟฟ้าแรงสูงนวนคร สถานีไฟฟ้า 

แรงสูงรังสิต และสถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย และเสาส่งไฟฟ้าถูกน้ำท่วมทั้งหมด 6,129 ต้น โดยอยู่ในพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าตรงที่อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมไฮเทค นิคมบางปะกง นิคมนวนคร 

นิคมสหรัตนนคร นิคมแฟคเตอรี่แลนด์ และนิคมบางกระดีได้รับผลกระทบ  

 นอกจากนี้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ กฟผ. ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

8 แห่ง คือสถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครเหนือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย สถานีไฟฟ้าแรงสูงรังสิต สถานีไฟฟ้า

แรงสูงหนองจอก สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่อนนุช สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองใหม่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกอกน้อย รวมทั้งศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) และศูนย์ควบคุมระบบกำลัง

ไฟฟ้าภาคกลาง (CAC) เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ 

 กฟผ.ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยจัดตั้ง War Room เพื่อติดตามสถานการณ์การจ่ายไฟใน

ช่วงภาวะน้ำท่วมโดยกำหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง มีการรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ทุกวัน 

เพื่อดำเนินการป้องกันระบบไฟฟ้าและแก้ไขให้สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ อีกทั้งมีมาตรการป้องกันน้ำท่วม

โดยรวม คือ เสริมแนวกระสอบทรายรอบหม้อแปลง รวมถึงทางเข้าอาคาร Box และตู้ Marshalling ของ

หม้อแปลงให้สูงขึ้น เตรียม Switching ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้าแรงสูงข้างเคียง รวมทั้งติดตามและ

เฝ้าระวังสถานการณ์การระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ระบบส่งไฟฟ้าผ่านพ้นวิกฤติจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้  

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 

 สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 5-6 ตาม

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย กฟผ. ยังคงดูแลการบริหารการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

ของประเทศ ให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เช่นที่เคยดำเนินการตลอดมา 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในเครือ

การประกอบธุรกิจของ กฟผ. 

 กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง 

ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)     

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ     

ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

1. ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในธุรกิจใหญ่ 

 1.1 การผลิตไฟฟ้า 

 กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 39 แห่ง 

มกีำลงัผลติรวมทัง้สิน้ 14,998.13 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้หลายประเภท ไดแ้ก ่โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น 

3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 21 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 แห่ง 

และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง 

 1.2 การรับซื้อไฟฟ้า 

 นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อ

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 10 ราย รวมกำลังผลิต 12,081.69 

เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมกำลังผลิต 2,182.30 เมกะวัตต์    

รวมทัง้รบัซือ้ไฟฟา้จากผูผ้ลติไฟฟา้ในประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก ่ประเทศสาธารณรฐั 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย 

 1.3 การส่งไฟฟ้า 

 กฟผ. ดำเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่    

รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่าย

ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 115 

กิโลโวลต์และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อ 

โดยตรงจาก กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งนำไป

จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต่อไป นอกจากนี้ กฟผ. ยังจำหน่าย 

ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐ      

ประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 

22 กิโลโวลต์ และประเทศมาเลเซียด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์ 

2. ธุรกิจอื่นๆ 

 2.1 ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟผ. 

 ตลอดปี 2554 กฟผ. มีการดำเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง เดินเครื่อง บำรุงรักษา และการ

จำหน่ายวัตถุพลอยได้ โดยมีการเข้าพบผู้บริหารของ ลูกค้า พันธมิตร และคู่ค้าที่สำคัญ เพื่อแสวงหาโอกาส

ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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2.2 การดำเนินงานของบริษัทในเครือ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงทุน 

เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดย

ได้มีบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท 

1.	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: 

 บรษิทั ผลติไฟฟา้ จำกดั (มหาชน) หรอื เอก็โก เปน็บรษิทั

ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัท  

โฮลดิ้ ง รายได้หลักมาจากเงินปันผลรับในบริษัทย่อยและ  

บริษัทร่วม 

 บริษัทมุ่งเน้นประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่าย 

กระแสไฟฟ้าให้ กฟผ. และลูกค้าทั้งในประเทศ และในภูมิภาค

อาเซียนภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว รวมทั้งยังครอบคลุม

ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน โดยบริษัทได้แบ่ง

ประเภทการลงทุน ออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

1) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

2) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

3) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 

4) ธรุกจิอืน่ๆ ไดแ้ก ่ธรุกจิเดนิเครือ่งและบำรงุรกัษา และธรุกจินำ้ 

 ปจัจบุนับรษิทัมกีำลงัผลติรวม 4,435.5 เมกะวตัต ์โดยแบง่เปน็ กำลงัผลติในประเทศ 3,764.40 เมกะวตัต ์

และกำลังผลิตจากต่างประเทศ 671.1 เมกะวัตต์  

สัดส่วนการถือหุ้น: 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 530 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 5,300 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 526.47 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 5,264.65 ล้านบาท ถือหุ้นโดย กฟผ. 

ร้อยละ 25.41 บริษัท TEPDIA Generating B.V. ร้อยละ 23.94 และผู้ลงทุนทั่วไป ร้อยละ 50.65  

2.	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำกัด	(มหาชน)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	

 กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 

ดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง โดยรายได้หลักมาจากเงินปันผลรับในบริษัทที่ลงทุน 

 บริษัทได้มุ่งลงทุน พัฒนา และดำเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยการจัดให้มีความหลากหลาย 

ในการใช้เชื้อเพลิงทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน พลังน้ำ และพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้บริการงานเดินเครื่องและ 

บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การทำเหมืองถ่านหิน เป็นต้น รวมทั้ง การเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ 

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตรวม 5,135.31 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกำลังผลิตที่ได้จากโครงการภายในประเทศ 

4,349.20 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตจากต่างประเทศ 786.11 เมกะวัตต์ 
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สัดส่วนการถือหุ้น: 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,450 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 14,500 ล้านบาท 

ถือหุ้นโดย กฟผ. ในสัดส่วนร้อยละ 45 และผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55  

3.	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	จำกัด  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง กฟผ. บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) และการไฟฟา้นครหลวง ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำกดั เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2546 โดยมวีตัถปุระสงค ์

เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขยายโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า 

และน้ำเย็นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำเย็นที่มีปริมาณ  

เพิ่มมากขึ้นภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2555 

สัดส่วนการถือหุ้น:	

 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และ

เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 167 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 1,670 ล้านบาท    

ถือหุ้นโดย กฟผ. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้า

นครหลวง ในสดัสว่นรอ้ยละ 35 35 และ 30 ตามลำดบั 

 

4.	บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	

 กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 นโยบายในการดำเนินธุรกิจของ 

บริษัทจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อร่วม 

ลงทุนในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า 

ส่งเข้ามาใช้ในประเทศ 

 ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

และเจรจาร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ 

สัดส่วนการถือหุ้น: 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

300 ล้านบาท ซึ่งถือหุ้นโดย กฟผ. ร้อยละ 99.99 

5.	บริษัท	อีแกท	ไดมอนด์	เซอร์วิส	จำกัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	

 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุน ระหว่าง กฟผ. บริษัท Mitsubishi 

Heavy Industries, Ltd. บริษัท Mitsubishi Corporation และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ  

ซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path Parts ของเครื่องกังหันก๊าซ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใน 18 ประเทศ ได้แก่ 
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ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา บรูไน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ปากีสถาน 

บังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล อัฟกานิสถาน และมัลดีฟส์ 

 โรงงานซ่อมชิ้นส่วนของบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เปิดดำเนินการ 

แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2554 

สัดส่วนการถือหุ้น: 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6.23 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือ

เท่ากับ 623 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 81.31 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 506.56 ล้านบาท ถือหุ้นโดย 

กฟผ. บริษัท Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. บริษัท Mitsubishi Corporation และบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 45 30 15 และ 10 ตามลำดับ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในเครือ 
 

 ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น สถานะ 
    (ล้านบาท) (ร้อยละ)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO 5,300 25.41 บริษัทร่วม

 อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 โทรศัพท์ : 0 2998 5000  โทรสาร : 0 2998 0956-9  Website : www.egco.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด RATCH 14,500 45 บริษัทย่อย
(มหาชน)

 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9550 website : www.ratch.co.th

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด  DCAP 1,670 35 กิจการร่วมค้า

 เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ : 0 2327 4242  โทรสาร : 0 2327 4244 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด EGATi 300 99.99 บริษัทย่อย

 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
 โทร : 0 2436 4000  โทรสาร : 0 2436 4017

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด  EDS 623 45 กิจการร่วมค้า

 56/25 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 โทรศัพท์ : 0 2529 0800  โทรสาร : 0 2529 0900
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1. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม 

 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของ กฟผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

วิเคราะห์การดำเนินงาน และฐานะการเงิน

 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กฟผ. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 

31,818.73 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2553 จำนวน 5,136.94 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.90 การ

วิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละรายการมีดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์รายได้จากการขายไฟฟ้า  

 รายได้จากการขายไฟฟ้าซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ กฟผ. และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 มีจำนวน 399,377.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 (383,458.98 ล้านบาท) 

จำนวน 15,918.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.15 เนื่องจากราคาขายพลังงานไฟฟ้าในปี 2554 จำนวน 2.578   

บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.127 บาทต่อหน่วย (ปี 2553: 2.451 บาทต่อหน่วย) ในขณะที่ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้าลดลง ซึ่งปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายในปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ของ กฟผ. และบริษัทย่อย 

รวมจำนวน 154,935.65 ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมงลดลงจากงวดเดยีวกนัของป ี2553 (156,453.20 ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง) 

จำนวน 1,517.55 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ 0.97 เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 

		 	 	31	ธ.ค.	54		 	31	ธ.ค.	53	 				เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

		 ผลการดำเนินงาน		 			ล้านบาท	 				ล้านบาท		 		ล้านบาท		 			ร้อยละ	

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  418,445.19   405,445.06   13,000.13   3.21 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า   399,377.40   383,458.98   15,918.42   4.15 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น   19,067.79   21,986.08   (2,918.29)  (13.27) 

 ต้นทุนขายไฟฟ้า    348,519.16   330,316.70   18,202.46   5.51 

 ต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น   17,833.44   20,936.96   (3,103.52)  (14.82) 

 กำไรขั้นต้น    52,092.59   54,191.40   (2,098.81)  (3.87) 

 รายได้อื่น    3,879.87   3,660.82   219.05   5.98 

 กำไรก่อนค่าใช้จ่าย    55,972.46   57,852.22   (1,879.76)  (3.25) 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย    (152.54)   (115.43)   (37.11)  32.15 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (16,207.49)   (15,427.35)   (780.14)  5.06 

 ค่าใช้จ่ายอื่น    (654.49)   (38.77)   615.72)  1,588.14 

 กำไรจากการดำเนินงาน   38,957.94   42,270.67   (3,312.73)  (7.84) 

 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและในกิจการที่ 

 ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย   2,533.42   3,272.09   (738.67)  (22.57) 

 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   41,491.36   45,542.76   (4,051.40)  (8.90) 

 ต้นทุนทางการเงิน    (5,424.38)   (4,457.36)  (967.02)  21.69 

 ภาษีเงินได้ (ส่วนของบริษัทย่อย)   (1,822.21)   (1,266.55)   (555.66)  43.87 

 กำไรสุทธิสำหรับปี    34,244.77   39,818.85   (5,574.08)  (14.00) 

 กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม   (2,426.04)   (2,863.18)   437.14   (15.27) 

 กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของ กฟผ. และบริษัทย่อย   31,818.73   36,955.67   (5,136.94)  (13.90) 
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 นอกจากนี้ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ กฟผ.นำส่งเงินชดเชยราย

ได้ระหว่างการไฟฟ้าจำนวน 3,384.45 ล้านบาทและให้นำเงินปรับลดไฟฟ้าจากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของการ

ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งในปี 2551-2553 มาปรับลดค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งเงินปรับลด

ค่าไฟฟ้าในส่วนของ กฟผ. มีจำนวนเงิน 2,889.31 ล้านบาท มีผลทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ กฟผ. 

ลดลง 

1.2 วิเคราะห์ต้นทุนขายไฟฟ้า 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าของ กฟผ. และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปี 2553 จำนวน 18,202.46 ล้านบาทดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

1.2.1 ค่าซื้อไฟฟ้า 

  ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวน 10,817.26 ล้านบาทหรือร้อยละ 

6.62 โดย กฟผ. และบริษัทย่อยซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นจำนวน 74,856.78 ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 จำนวน 2,710.17 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือร้อยละ 3.76 ราคา  

ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 หน่วยละ 2.327 บาท ปี 2553 ราคาหน่วยละ 

2.264 บาท มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้  

 การซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มขึ้นจำนวน 3,765.61 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

หรือ 4,968.71 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 มีปริมาณน้ำเหลือมากจึงบริหารการใช้น้ำ

ด้วยการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมีปัญหาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 และ

เริ่มมีการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554  

 การซื้อไฟฟ้าจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 2,943.81 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง    

หรือ 6,202.36 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาครั้งใหญ่ในช่วงระหว่าง    

28 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของปี 2553  

 การซื้อไฟฟ้าจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน 2,656.11 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ 

4,781.44 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ร่วมจึงปลดเป็น Reserved shutdown ตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของปีนี้ที่น้อยกว่าปีก่อน  

 การซื้อไฟฟ้าจากบริษัท ไตรเอนเนอร์ยี่ จำกัด ลดลงจำนวน 1,386.29 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ 

2,146.25 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ ทำการบำรุงรักษามากกว่าปีที่ผ่านมา   
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1.2.2 ค่าเชื้อเพลิง 

  ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจาก กฟผ. และบริษัทย่อย 84,224.60 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากงวด

เดียวกันของปี 2553 จำนวน 4,069.09 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในระหว่างปี 2554    

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

  ค่าเชื้อเพลิงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 133,014.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนจำนวน 3,077.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.37 โดยมีรายละเอียดค่าเชื้อเพลิงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า 

  ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 

4,209.57 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ที่เพิ่ม

ขึ้นเนื่องจากในปี 2554 มีสินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและมีการตัดจ่ายค่าตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่ของ

โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 860.00 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา Pool Parts เพิ่มขึ้น 501.00 ล้านบาท นอกจากนี้    

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการผลิตของ กฟผ. เพิ่มขึ้นจำนวน 1,015.47 ล้านบาท  

1.3 รายได้และต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น 

 รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นส่วนใหญ่มาจากการจัดหาเชื้อเพลิงให้บริษัทในเครือ

ในราคาทุน นอกจากนี้มีการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า งานรับจ้างที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรมและก่อสร้างให้หน่วยงานภายนอก ตลอดจนการให้บริการโทรคมนาคม 

 ในปี 2554 กฟผ. และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นจำนวน 19,067.79 ล้าน

บาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2553 จำนวน 2,918.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.27 มีสาเหตุหลักมาจาก 

กฟผ. มีรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตาให้บริษัทในเครือลดลงจากปีก่อนจำนวน 2,052.27 

ล้านบาท 

 ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นสำหรับปี 2554 จำนวน 17,833.44 ล้านบาทลดลงจากงวด

เดียวกันของปี 2553 จำนวน 3,103.52 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.82 
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1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 16,207.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดยีวกนัของป ี2553 จำนวน 780.14 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 5.06 สว่นใหญเ่ปน็การเพิม่ขึน้จากคา่ใชจ้า่ย 

เงินเดือนของกฟผ. เพิ่มขึ้น 208.55 ล้านบาทจากการขึ้นเงินเดือนประจำปีและค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จากการซื้อหุ้นในกิจการกองทุน TSIF เพิ่มขึ้นจำนวน 

235.98 ล้านบาท  

1.5 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมของ กฟผ. และส่วนแบ่งกำไรในกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ
บริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2,533.41 ล้านบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2553 จำนวน 738.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.58 ประกอบด้วย 

 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมของ กฟผ. ลดลง 629.14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจาก บริษัท 

ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 628.64 ล้านบาท 

 ส่วนแบ่งกำไรในกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยลดลง 109.54 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบ

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยหากไม่รวมผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวผลการดำเนินงานของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 273.83 ล้านบาท จากการเริ่มเดินเครื่อง

เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 

1.6 ต้นทุนทางการเงิน 

 ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 5,424.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปี 2553 จำนวน 967.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.69 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,222.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมทั้งจำนวน    

รวมทั้งได้รวมต้นทุนทางการเงินของ RATCH-Australia จำนวน 1,021.52 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทาง 

การเงินของ กฟผ. ลดลงจำนวน 259.16 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างงวด  

1.7 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้มีเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 1,822.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2553 

จำนวน 555.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.87 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีทั้ง 3 ชุด ของ

บริษัทย่อยได้ครบกำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเริ่มเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2553 

2. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ กฟผ. และบริษัทย่อย   

 

 

 

 

 

 สินทรัพย์รวมของ กฟผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 25,853.45 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

	 	 	 	31	ธ.ค.	54	 		31	ธ.ค.	53	 	 	เพิ่ม/(ลด)	

	 	 สถานะทางการเงิน	 		ล้านบาท	 					ล้านบาท	 			ล้านบาท	 	 		ร้อยละ	

 สินทรัพย์รวม   495,534.27   469,680.82    25,853.45   5.50 

 หนี้สินรวม   193,204.49   185,006.40  8,198.09   4.43 

 ส่วนของทุนของ กฟผ.และบริษัทย่อย  275,128.53   258,709.50   16,419.03   6.35 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  27,201.25   25,964.91   1,236.34   4.76 
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 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 3,469.21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น   

ในเงนิฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรพัยแ์ละใบรบัฝากเงนิประจำของบรษิทัยอ่ยจำนวน 10,687.82 

ล้านบาทและ 1,210.00 ล้านบาทตามลำดับและเป็นการลดลงของพันธบัตรรัฐบาลไม่เกิน 3 เดือนของ 

กฟผ. และตั๋วแลกเงินของบริษัทย่อยจำนวน 5,108.26 ล้านบาทและ 3,249.58 ล้านบาท ตามลำดับ 

 •  เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 6,789.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในพันธบัตรรัฐบาลเกิน  

3 เดือนจำนวน 17,369.26 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำของ กฟผ. จำนวน 

9,980.26 ล้านบาท 

 •  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 

3,737.14 ล้านบาทจากการรับรู้ผลการดำเนินงานรวมทั้งมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีดังนี้ 

	 	 	 	หน่วย:	ล้านบาท	

	 	 บริษัทร่วม	 	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	 	

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)  734.80 

  บริษัท เฟริ์ส โคราช วินด์ จำกัด  203.18 

 บริษัท เค อาร์ ทู จำกัด  153.38 

  กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด  243.27 

 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด  40.07 

 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด  (4.01) 

 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด  373.40 

 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด  (38.49) 

 บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด  (0.07) 

 บริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 3 จำกัด  (0.07) 

 บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด  30.65 

 บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  146.49 

 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด  551.75 

 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด  56.61 

 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด  59.14 

 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช7) จำกัด  44.94 

 บริษัท สงขลา ไบโอแมส จำกัด  16.90 

 Perth Power Partnership  1,125.20 

 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 10,527.08 ล้านบาท เนื่องจากกฟผ. และบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าตรวจ

สอบสภาพโรงไฟฟ้ารอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8,150.98 ล้านบาทและ 1,328.75 ล้านบาท ตาม

ลำดับ  

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 2,478.54 ล้านบาท  สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทย่อยได้สิทธิ

การพัฒนาโครงการจำนวน 1,752.64 ล้านบาท 

 หนี้สินรวมของ กฟผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 8,198.09 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
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 •  เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 7,508.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยจำนวน 4,729.96 ล้านบาท และ 1,766.14 ล้านบาท

ตามลำดับ  

 •  เงินรายได้ค้างนำส่งคลังลดลง 1,603.85 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2554 กฟผ. มีกำไรสุทธิต่ำกว่าปี

ก่อน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2553 ประมาณการเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 45 จากยอดกำไรสุทธิซึ่ง

อัตราดังกล่าวเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งสูงกว่าอัตราปกติที่อัตราร้อยละ 40 

 •  เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมเพิ่มขึ้น 2,457.79 ล้านบาท 

เนื่องจากบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 15,000 ล้านเยน (17,478.35 

ล้านบาท) และ กฟผ. ชำระเงินกู้ระยะยาวระหว่างปี 2554 ประเภทพันธบัตร กฟผ. จำนวน 

16,014.10 ล้านบาท  

 ส่วนของทุนของ กฟผ. และบริษัทย่อยที่ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุมจำนวน 275,128.53 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 16,419.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

 •  ผลการดำเนินงานของ กฟผ. และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ที่มีกำไรสุทธิ

จำนวน 31,818.73 ล้านบาท 

 •  ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามค่าเสื่อมราคาของเขื่อนเอนกประสงค์เฉพาะในส่วนเพื่อการ

ชลประทานทำให้ส่วนของทุนลดลงจำนวน 62.33 ล้านบาท 

 •  รายการปรับปรุงเพิ่มส่วนของทุนจากส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วน 

ได้เสีย 110.15 ล้านบาทตามลำดับ 

 •  รายการค่าหุ้นค้างรับจากผู้ร่วมทุนรายอื่นในกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ กฟผ. ได้แก่ บริษัท ผลิต

ไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด จำนวน 23.62 ล้านบาท 

 •  เงินรายได้นำส่งคลังจำนวน 15,471.15 ล้านบาท  

3. วิเคราะห์กระแสเงินสด 

 กฟผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 

51,338.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 3,469.22 ล้านบาท โดยมีกระแส

เงินสดที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 61,099.99 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรสุทธิของ  

ปี 2554 จำนวน 31,818.73 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินในงบกำไรขาดทุนได้แก่   

ค่าเสื่อมราคา กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เป็นต้น รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 65,021.06 ล้านบาท 

รายการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนทำให้เงินสดลดลงจำนวน 2,623.61 ล้านบาท และเงินสดรับจาก   

ดอกเบี้ย 583.52 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 1,880.98 ล้านบาท 
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 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 16,638.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการลงทุนใน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมต่างๆ ระบบส่งไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างและครุภัณฑ์อื่นๆ รวม

จำนวน 19,423.35 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในการซื้อกิจการของบริษัทย่อยจำนวน 6,188.68 ล้านบาท 

ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1,335.79 ล้านบาท เงินสด  

รับจากเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 6,841.98 ล้านบาท รับเงินจากดอกเบี้ยจำนวน 1,241.42 ล้านบาทและ   

รับเงินปันผลจำนวน 1,525.26 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 41,065.08 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจาก  

เงินกู้ระยะยาวและระยะสั้นจำนวน 32,905.64 ล้านบาทและรับเงินค่าหุ้นค้างชำระจำนวน 23.63 ล้านบาท 

เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 55,124.97 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการนำส่งเงินรายได้

แผ่นดินนำส่งคลังจำนวน 17,075.00 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ย่อยจำนวน 1,794.38 ล้านบาท 
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4. อัตราส่วนทางการเงิน 

 จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินของปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กฟผ. และ

บริษัทย่อยมีอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : EBITDA คำนวณจากกำไรขั้นต้นภายหลังค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่รวม  

   ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่ายอื่นๆ

ที่มา  : ข้อมูลหน่วยผลิต ซื้อและจำนวนพลังงานไฟฟ้าอ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นการผลิตไฟฟ้าปี 2554 จากฝ่ายควบคุมระบบ  

   กำลังไฟฟ้าเล่มที่ 4 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2555
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 กฟผ. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการของ COSO-ERM และพัฒนาอย่าง  

ต่อเนื่องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้ง

กำหนดแนวปฏิบัติที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ รวมถึงมุ่งเน้นสร้าง

จิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในระดับ

หนึ่งว่า กฟผ. จะสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนวิสาหกิจโดยคำนึงถึง

การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 กฟผ. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ 

ปัจจัยเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลในทุกระดับ กล่าวคือคณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง กฟผ. และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ แต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารด้านยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟผ. (คยส.) เพื่อดำเนิน

การบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนด้านเทคนิค และรองผู้ว่าการทุกสายงาน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ 

พิจารณาก่อนนำเสนอ คยส. นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเพียงพอของแผนงาน/มาตรการการบริหาร 

ความเสี่ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กฟผ.  

 กฟผ. ติดตามและทบทวนความเพียงพอของแผนงาน/มาตรการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส นอกจากนี้ 

หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กฟผ. จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ กฟผ. 

ดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 

การบริหารความเสี่ยง ปี 2554 

 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากลที่กำหนดในแผนวิสาหกิจ กฟผ. 

ปี 2554-2558 กฟผ. บริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมปัจจัย

ภายในและภายนอกทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กฟผ. โดยกำหนดระดับความเสี่ยง        

ที่ยอมรับได้เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ และเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับ

การบริหารความเสี่ยง
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์กฟผ. พร้อมทั้งจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหาร ความ

เสี่ยงทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทำให้การบริหารความเสี่ยง กฟผ. ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 

 กฟผ. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 

ความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และ

การแข่งขัน ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้าน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ สรุปได้ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน 
(Strategic & Corporate Risk) 

 เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ 

ประเทศ นอกจากการบริหารความเสี่ยงด้วยการรักษา

สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศแล้ว กฟผ. ยังให้ความ

สำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการใช้เชื้อเพลิงใน

การผลติไฟฟา้แตล่ะประเภทเพือ่ลดการพึง่พากา๊ซธรรมชาต ิ

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยสนับสนุนการจัดทำแผน

พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่กำหนดสัดส่วน

กำลงัผลติไฟฟา้ของเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทอยา่งเหมาะสม 

รวมทั้งกระจายประเภทและแหล่งเชื้อเพลิง และเลือก

ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และรักษา   

สิ่งแวดล้อม 

 2. ด้านการเงิน (Financial Risk)  

 การรักษาความมั่นคงทางการเงินภายใต้ 

นโยบายของรัฐในเรื่องการกำหนดระดับราคาและ    

การศึกษาหลักเกณฑ์ ในการกำหนดโครงสร้างอัตรา  

คา่ไฟฟา้ใหม ่กฟผ. ดำเนนิการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให ้

เกดิความสมดลุระหวา่งผลตอบแทนการลงทนุในภาพรวม 

(ROIC) และทางการเงิน (WACC) โดยพิจารณาทั้ง

ฐานะการเงินในปัจจุบันและฐานะการเงิน ที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในอนาคตตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า  ซึ่ง

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 รวมทั้ง

กำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย มาตรการเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน  

 3. ดา้นการดำเนนิงาน (Operational Risk)  

 กฟผ. บริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 

โดยพจิารณาครอบคลมุทัง้ดา้นการผลติ ระบบสง่ไฟฟา้ 

บุคลากร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารสนเทศ  

 ในปี 2554 นอกจาก กฟผ. ให้ความสำคัญ 

ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านระบบส่งเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพด้านความมั่นคงในระบบไฟฟ้าอย่าง 

ต่อเนื่องแล้ว กฟผ. ยังให้ความสำคัญต่อความเสี่ยง 

ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากชุมชนยังคง 

ไม่ยอมรับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

และการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต

ไฟฟ้าในอนาคต โดยมุ่งมั่นสร้างความเข้าใจและ

ความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ 

กฟผ. อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้เปน็คณะทำงาน Steering 

Committee กำหนดและดำเนนิการตามแผนยทุธศาสตร ์

ของกระทรวงพลงังานรว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการ 

กำกบักจิการพลงังาน กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง 

มหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอีกด้วย 

 และแม้ว่าในปี 2554 กฟผ. ได้รับผลกระทบ

จากมหาอุทกภัย อันส่งผลให้สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
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บางแห่งในภาคเหนือและภาคกลางต้องงดการจ่ายไฟ แต่ กฟผ. ก็ยังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไว้ได้

โดยการเปิด War Room เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามรายงาน

สถานการณ์น้ำท่วมแบบรายวันและดำเนินตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity 

Plan-BCP) ทำให้ กฟผ. สามารถผ่านพ้นจากช่วงเกิดวิกฤติดังกล่าว โดยรักษาความมั่นคงทั้งด้านผลิตและส่ง

กระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในประเทศ  

 4. ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Compliance Risk) 

 กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่าง 

ครบถ้วน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกฎหมายใหม่ๆ 

ที่คาดว่าจะประกาศใช้ในอนาคตที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบตอ่ กฟผ. ไดแ้ก ่กฎหมายประกอบพระราชบญัญตั ิ

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 กฟผ. จึงดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ผล

กระทบทีอ่าจเกดิจากการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ตลอดจน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่มีการประกาศใช้ใหม่

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ

เมื่อกฎหมายประกาศใช้  
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โครงสร้างองค์การ กฟผ.
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  โครงสร้างการจัดการองค์การของ กฟผ. ประกอบด้วยคณะกรรมการ กฟผ. และฝ่ายบริหาร กฟผ. 

โดยคณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้วางนโยบายและกำกับดูแลกิจการของ กฟผ. รวมถึงการแต่งตั้งฝ่ายบริหาร

ของ กฟผ. นับตั้งแต่ผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การ รองผู้ว่าการ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย ขณะที่ฝ่ายบริหาร กฟผ. ทำหน้าที่บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย    

และยุทธศาสตร์ที่กำหนด 

1. คณะกรรมการ กฟผ. 

  1.1  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง 

    • คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน 

รวมทั้งผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 

    • ประธานกรรมการ และกรรมการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอ 

เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือ 

กฎหมาย และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ 

กฟผ. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการลงทุน 

โดยสุจริตในบริษัทจำกัด หรือบริษัท มหาชน จำกัด ไม่เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง รวมทั้ง

ไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    • คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง 

  1.2  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ. 

    คณะกรรมการ กฟผ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    • ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ 

    • กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร 

    • ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม และแผนงาน

ต่างๆ ของ กฟผ. พร้อมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่าง

สม่ำเสมอ 

    • ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความเชื่อถือได้       

รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การ

รายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล 

    • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง

ฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ กฟผ. ใน

ทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน 

    • ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่ เป็นอยู่

สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

    • ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ และจำนวนของผู้ปฏิบัติงานให้มี

ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

    • ประเมินผลงานของผู้ว่าการ และทบทวนการวางแผนงานของ กฟผ. อย่างสม่ำเสมอ 

โครงสร้างการจัดการองค์การ
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  1.3 รายนามคณะกรรมการ กฟผ.  

 ลำดับที่  รายนาม ตำแหน่ง  วาระการดำรงตำแหน่ง 
     ช่วงที่ 1  ช่วงที่ 2 

 1 นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 2 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  - 

 3 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  - 

 4 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมการ 1 ม.ค.-28 ก.ย. 54  - 

 5 นายเทวัญ วิชิตะกุล กรรมการ 1 ม.ค.-25 ก.ย. 54  - 

 6 นายแล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 7 นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 8 นายวิทวัส ศรีวิหค กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  - 

 9 นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 10 พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ กรรมการ 20 เม.ย.-29 ก.ย. 54  - 

 11 นายสุกิจ เจริญรัตนกุล กรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 12 นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 13 นายประวิช สารกิจปรีชา กรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 14 นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 15 นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ กรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54 

 16 นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ -  22 พ.ย.- 31 ธ.ค. 54 

 17 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54 
      
 

หมายเหตุ : ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ กฟผ. 3 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 เมษายน 2554 แต่งตั้งเพิ่ม 1 ท่าน 
   ครั้งที่ 2 : วันที่ 4 ตุลาคม 2554 แต่งตั้งทั้งคณะแทนคณะเดิมที่ลาออก 
   ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 แต่งตั้งเพิ่มในคณะใหม่ 1 ท่าน 

 
  1.4 กรรมการ กฟผ. ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือของ กฟผ. 

   ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในบริษัทในเครือ วาระการดำรงตำแหน่ง 

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)  

 1 นายพรชัย  รุจิประภา ประธานกรรมการ 1 ม.ค. 54-31 ธ.ค. 54 

 2 นายกุลิศ  สมบัติศิริ กรรมการ 13 ธ.ค. 54-31 ธ.ค. 54 

 3 นายคุรุจิต  นาครทรรพ กรรมการ 28 ก.พ. 54-13 ธ.ค. 54 

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)  

 1 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี ประธานกรรมการ 1 ม.ค. 54-30 พ.ย. 54 

 2 นายคุรุจิต  นาครทรรพ ประธานกรรมการ 19 ธ.ค. 54-31 ธ.ค. 54 

 3 นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ กรรมการ 19 ธ.ค. 54-31 ธ.ค. 54 

 4 นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการ 29 มี.ค. 54-31 ธ.ค. 54 

 5 นายวิทวัส  ศรีวิหค กรรมการ 29 มี.ค. 54-30 พ.ย. 54 

 6 นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 1 ม.ค. 54-28 มี.ค. 54 

 7 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ 30 มี.ค. 53-31 ธ.ค. 54 

  บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi)  

 1 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ 28 ก.พ. 54-31 ธ.ค. 54 

  บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)  

 1 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ 1 ม.ค. 54-24 ก.พ. 54 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการ กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ 

จำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. คณะกรรมการ

สรรหารองผู้ว่าการ และคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย  

 2.1 คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 

 มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และอนุมัติ 

การจัดหาพัสดุ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300 ล้านบาท พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นโยบาย และ

แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของ กฟผ. รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและ                                 

การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องอื่นๆ                                                                    

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 

รายนามคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.  

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	 วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 นายพรชัย  รุจิประภา ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 2 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 3 นายคุรุจิต  นาครทรรพ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54

 4 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมการ 1 ม.ค.-28 ก.ย. 54  -

 5 นายตระกูล  วินิจนัยภาค กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54

 6 นายอริยวิชย  เอกอุฬารพันธ์ ประธานกรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54

 7 นายกุลิศ  สมบัติศิริ กรรมการ -  4 ต.ค.-31 ธ.ค. 54

 8 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	 วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 2 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 3 นายเทวัญ  วิชิตะกุล กรรมการ 1 ม.ค.-25 ก.ย. 54  -

 4 นายประวิช  สารกิจปรีชา กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 5 นายปรเมธี  วิมลศิริ กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 6 ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบ      

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทุกด้านของ กฟผ. ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของรายงานทาง 

การเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง     

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฟผ. ตรวจสอบการใช้ระบบสารสนเทศที่คุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม 

มูลค่าให้องค์การ ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ      

การบริหารความเสี่ยงตามที่ผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในเสนอแนะ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

สำนักตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบของผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบ      

ภายในร่วมกับผู้ว่าการ รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปี และทบทวน      

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
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  2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายและการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจ    

เกิดขึ้นกับ กฟผ. การสอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหาร และการควบคุม     

ความเสี่ยงรวมถึงกระบวนการตรวจสอบและรายงานผล รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการ 

บริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ ตลอดจน 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. ตามที่ได้รับมอบหมายจาก       

คณะกรรมการ กฟผ. 

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	 วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 นายคุรุจิต  นาครทรรพ ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 2 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมการ 1 ม.ค.-28 ก.ย. 54  -

 3 นายสมบัติ  ศานติจารี กรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  -

 4 นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 5 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 6 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  -

 2 นายวิทวัส  ศรีวิหค กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 3 นายตระกูล  วินิจนัยภาค ประธานกรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 4 นายกุลิศ  สมบัติศิริ กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 5 รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

 6 รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

 7 รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  (นายวุฒินันท์  สุรพลชัย) กรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  -

 8 ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

  (นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์) กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 9 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

  2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.  

  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านการกำกับดูแลที่ดี และความ    

รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. ในกิจกรรมการกำกับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

รายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. 



46

  2.5 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

  คณะกรรมการ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล และเล็งเห็นความจำเป็นของ    

การมีคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง คณะกรรมการ กฟผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร 

บุคคล กฟผ. โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

ของ กฟผ. พิจารณาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด   

เกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 

รายนามคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  -

 2 นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล ประธานกรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 3 นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 4 นายอภิชาต  ดิลกโศภณ กรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  -

 5 ผู้ว่าการ กฟผ.   กรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  -

 6 รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

 7 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 นายพรชัย  รุจิประภา ประธานกรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 2 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 3 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมการ 1 ม.ค.-28 ก.ย. 54  -

 4 นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 5 นายวิทยา  คชรักษ์ กรรมการ 1 ม.ค.-3 พ.ย. 54  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 6 นายคุรุจิต  นาครทรรพ กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 7 นายตระกูล  วินิจนัยภาค กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 8 นายอภิชาต  ดิลกโศภณ กรรมการ -  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 9 ผู้ว่าการ กฟผ.   กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

  2.6 คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง สับเปลี่ยน หมุนเวียน    

ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ 

รายนามคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ  

  2.7 คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง สับเปลี่ยน หมุนเวียน    

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย 
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รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย 

	ลำดับที่	 	 รายนาม	 ตำแหน่ง	 	วาระการดำรงตำแหน่ง
	 	 	 	 	 	 ช่วงที่	1	 	 ช่วงที่	2

 1 ผู้ว่าการ กฟผ.   ประธานกรรมการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

 2 นายคุรุจิต  นาครทรรพ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  4 พ.ย.-31 ธ.ค. 54

 3 นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 1 ม.ค.-27 ก.ย. 54  -

 4 รองผู้ว่าการ   กรรมการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

 5 รองผู้ว่าการบริหาร กรรมการและเลขานุการ  1 ม.ค.-31 ธ.ค. 54

3. การประชุมคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการ กฟผ. มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และตามความจำเป็น 

โดยคณะกรรมการฯ สามารถขอเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ. จากฝ่ายบริหาร เพื่อ

ประกอบการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ในแต่ละครั้งสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย บางคณะมีการประชุม  

ทุกเดือน  บางคณะมีการประชุมตามความจำเป็นของงาน โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 

กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2554 ตามตารางข้างล่างนี้ 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2554 

     คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ
 ลำดับที่	 	 รายนาม	 กฟผ.	 บริหารของ	 ตรวจสอบ	 บริหารความเสี่ยง	 ธรรมาภิบาล	 ทรัพยากรบุคคล	 สรรหา	 สรรหาผู้ช่วย
	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการ	 	 	 กฟผ.	 กฟผ.	 รองผู้ว่าการ	 ผู้ว่าการและ	
	 	 	 	 	 	 กฟผ.		 	 	 	 	 	 ผู้อำนวยการฝ่าย 

 1 นายพรชัย  รุจิประภา 12/12 10/10     1/1 

 2 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี 6/9 8/10     1/1 

 3 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 7/9  4/9     

 4 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 9/9 8/10  3/3   1/1 

 5 นายเทวัญ  วิชิตะกุล 8/9  8/9     

 6 นายแล  ดิลกวิทยรัตน์ 12/12  11/11   2/2 1/1 2/2

 7 นายคุรุจิต  นาครทรรพ 11/12 10/12  4/4    3/3

 8 นายวิทวัส  ศรีวิหค 8/9    5/5   

 9 นายตระกูล  วินิจนัยภาค 12/12 12/12      

 10 พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ 4/6       

 11 นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล 3/3   -/1  -/1  

 12 นายปรเมธี    วิมลศิริ 2/3  -/2     

 13 นายประวิช   สารกิจปรีชา 3/3  2/2     

 14 นายกุลิศ  สมบัติศิริ 3/3 2/2      

 15 นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ 2/3 2/2      

 16 นายอรัญ    เอี่ยมสุรีย์ 2/2       

 17 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ 12/12 12/12  1/1  1/1 1/1 3/3

หมายเหตุ : จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง 
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4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. 

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ จะช่วยให้คณะกรรมการ กฟผ. สามารถระบุจุดอ่อนที่ควร

ปรับปรุง และเป็นโอกาสที่คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาอย่างเปิดเผยถึงปัญหาและผลงานที่ผ่านมา และใช้

ดุลยพินิจว่า การทำงานของตนเองเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. เพียงใด เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำ    

หน้าที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ กฟผ. ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่าง   

มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้คณะกรรมการ กฟผ. มีการประเมินตนเองทุกปี โดยใช้แบบประเมิน 2 แบบ ได้แก่ 

แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล และมีการนำผลการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการ กฟผ. รับทราบร่วมกัน

อย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประเมินตนเอง       

ดังกล่าว และร่วมกันกำหนดแนวทางที่จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ.    

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  สำหรับกรรมการใหม่ กฟผ. ได้จัด Orientation Program โดยมีการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย  

รวมทั้งข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน กฟผ. กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รู้จักธุรกิจ 

ขององค์กร ฉายวีดิทัศน์ นำเสนอภาพรวมของภารกิจ กฟผ. ตลอดจนการส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูล   

ที่จำเป็นสำหรับกรรมการ 

  นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทั้งหมด โดยได้สรรหาหลักสูตรการ

อบรม/สัมมนาจากสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาจัดสรรเวลาเข้ารับการอบรม 

  ปี 2554 กฟผ. จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 

สอดคล้องกับภารกิจของ กฟผ. ได้แก่ การส่งคณะกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม 8 หลักสูตร การสัมมนา      

2 ครั้ง และการเยี่ยมชมดูงาน 3 แห่ง  
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5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กฟผ. 

  ค่าตอบแทนของกรรมการ กฟผ. อยู่ในอัตราที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่

และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. กรรมการ 

ธรรมาภิบาล กฟผ. กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

เช่นเดียวกัน 

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กฟผ. ปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงิน 6,487,532.98 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
	 ลำดับที่	 	 รายนาม	 ลาออก	 		ค่าเบี้ยประชุม	 						โบนัส		 				รวมเป็นเงิน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							(บาท)

 1 นายพรชัย  รุจิประภา   250,000.00  520,413.31  770,413.31

 2 พลเอกวิทวัส รชตะนันท์   40,000.00  -  40,000.00

 3 พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ 1 ต.ค. 53  -  328,125.00  328,125.00 *

 4 นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์  1 ต.ค. 53  -  328,125.00  328,125.00 *

 5 นายสุรพิทย์  กีรติบุตร 1 ต.ค. 53  -  221,102.16  221,102.16 *

 6 นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ 27 เม.ย. 53  -  140,972.21  140,972.21 *

 7 นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 1 ก.พ. 53  -  36,458.33   36,458.33 *

 8 นายวิฑูรย์   สิมะโชคดี   130,000.00  416,330.63  546,330.63

 9 นายเทวัญ   วิชิตะกุล   180,000.00  330,477.16  510,477.16

 10 นายอาคม    เติมพิทยาไพสิฐ   170,000.00  416,330.63  586,330.63

 11 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส   170,000.00  416,330.63  586,330.63

 12 นายแล    ดิลกวิทยรัตน์   397,500.00  416,330.63  813,830.63

 13 นายคุรุจิต    นาครทรรพ   220,000.00  88,205.64  308,205.64

 14 นายตระกูล   วินิจนัยภาค   220,000.00  84,677.43  304,677.43

 15 นายวิทวัส    ศรีวิหค   130,000.00  66,154.22  196,154.22

 16 นายสุกิจ    เจริญรัตนกุล   20,000.00  -  20,000.00

 17 นายปรเมธี   วิมลศิริ   40,000.00  -  40,000.00

 18 นายประวิช   สารกิจปรีชา   40,000.00  -  40,000.00

 19 นายกุลิศ    สมบัติศิริ   40,000.00  -  40,000.00

 20 นายอริยวิชย   เอกอุฬารพันธ์   35,000.00  -  35,000.00

 21 นายอรัญ    เอี่ยมสุรีย์   20,000.00  -  20,000.00

 22 นายสุทัศน์   ปัทมสิริวัฒน์   137,500.00  437,500.00  575,000.00

   รวม    2,240,000.00  4,247,532.98  6,487,532.98

หมายเหตุ  : มีกรรมการบางคนลาออก/ พ้นสภาพระหว่างปี 2554
    * เป็นเงินโบนัสที่ได้รับ ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ กฟผ. ในปี 2553 และเบิกจ่ายในปี 2554



50

นายพรชัย รุจิประภา
อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  Ph.D. (Regional Economics), University  
     of Pennsylvania, U.S.A.

ปริญญาโท  M.Sc. (Regional Economics), University  
     of Pennsylvania, U.S.A.

     พัฒนบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
     (บริหารโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒน  
     บริหารศาสตร์

ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเกษตร     
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - ปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2549 - ปี 2553  ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปี 2546 - ปี 2549  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ปี 2542 - ปี 2546  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 ประธานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

 ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คณะกรรมการ กฟผ.
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นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
อายุ 57 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
     (การบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน) 
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
     สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

    • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
     สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย    
     คณะวิศวกรรมศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท  พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11   
   สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
   สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) รุ่นที่ 1

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) สำนักงานข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 33

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2552 - ปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2552     อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2551 - ปี 2552  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2549 - ปี 2551  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2546 - ปี 2549  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 • ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

  ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อายุ 55 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  M.A. (Economics), Williams College, U.S.A. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

   - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์การทำงาน

1 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2547 - ปี 2553  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2546 - ปี 2547  ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
       และสังคมแห่งชาติ

ปี 2543 - ปี 2546  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

  • คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยตำแหน่ง)

 • กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

  ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
อายุ 54 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Labor Economics), University of Notre  
    Dame, Indiana, U.S.A.

ปริญญาโท • Master of Sciences (Rural Development  
     Planning), Asian Institute of Technology 

    • Master of Arts (Economics), University  
     of Notre Dame, Indiana, U.S.A. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา)   
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49

 • Executive Development Program, Kellogg School of Management, North Western University,  
   Evanston, U.S.A.

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานข้าราชการพลเรือน รุ่นท่ี 39

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2554 - ปัจจุบัน  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปี 2553 - ปี 2554  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ปี 2552 - ปี 2553  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

ปี 2552 - ปี 2552  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ปี 2551 - ปี 2552  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2550 - ปี 2551  รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปี 2549 - ปี 2551  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอ่ืน

 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

 • กรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

  ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายเทวัญ วิชิตะกุล
อายุ 61 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต    
     (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต    
     (วิศวกรรมอุตสาหการโรงงาน)   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (นบส.1) สำนักงาน  
   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รุ่นที่ 27

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - ปี 2554  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี 2551 - ปี 2553  อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ปี 2549 - ปี 2551  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี 2539 - ปี 2549  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 • กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 • กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

  ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายแล ดิลกวิทยรัตน์
อายุ 64 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  Development Studies, Institute of Social  
    Studies, กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง)    
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Finance for Non - Finance Director  
   (FND)

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

 - หลักสูตร DCP Refresher Course

 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2550 - ปัจจุบัน  ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2515 - ปี 2550  รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี พาวเวอร์ จำกัด

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)
และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

 ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายคุรุจิต นาครทรรพ
อายุ 56 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. in Petroleum Engineering, University  
    of Oklahoma, U.S.A.

ปริญญาโท M. Sc. in Petroleum Engineering, University  
    of Oklahoma, U.S.A.

ปริญญาตร ี Bachelor of Science (with Special Distinction)  
    in Petroleum Engineering, University of   
    Oklahoma, U.S.A.

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 46   
   (ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 • Senior Executive Programme (SEP60), London Business School, U.K.

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)

   - หลักสูตร Audit committee Program (ACP 32/2010)

   - หลักสูตร Role of Compensation Committee Program (RCC 12/2011)

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3/53

 • หลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2/54, มูลนิธิสัมมาชีพ/เครือมติชน

 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/54, สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - ปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ปี 2551 - ปี 2553  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ปี 2549 - ปี 2551  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ปี 2549      รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

  ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายวิทวัส ศรีวิหค
อายุ 51 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท M.A. (Hons.) International Relations, University  
  of Mississippi, U.S.A. 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - ปัจจุบัน เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 
    ณ เวียงจันทน์

ปี 2550 - 2553 อธิบดีกรมอาเซียน    
    กระทรวงการต่างประเทศ

ปี 2547 - 2550 เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง   
    กระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 ไม่มี

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

 ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายตระกูล วินิจนัยภาค
อายุ 61 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Law (LLM.), School of Law,   
    Tulane University, U.S.A.

    เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย  
    แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.17) พ.ศ. 
2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชา 
การป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11)  
สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตร Crime Prevention and Treatment of Offender ในหัวข้อเรื่อง United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Juvenile Offender ณ สถาบัน UNAFEI 
ขององค์การสหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

 • หลักสูตร Training in Child Abuse Prosecutors and Investigators, American Prosecutor 
Research Institute สหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตร Children’s Rights, British Council International Seminar ณ มหาวิทยาลัย Oxford 
สหราชอาณาจักร

 • หลักสูตร The 2000 Executive Leadership ณ มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตร Senior Criminal Justice Executive Program, International Law Enforcement 
Academy (ILEA) ประเทศไทย

 • หลักสูตร Senior Crisis Management ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ณ Maryland 
University สหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2554 - ปัจจุบัน  รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

ปี 2548 - ปี 2554  ผู้ตรวจราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ปี 2548 - ปี 2549  อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด

ปี 2546 - ปี 2548   อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) *

 ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์
อายุ 59 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต     
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต     
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548)   
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     
 กองบัญชาการกองทัพไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - ปัจจุบัน   รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ปี 2551 - ปี 2553 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ปี 2551     เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

ปี 2547 - ปี 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

  ไม่มี

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

 ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2553)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
อายุ 59 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท M.A. (Political Science), Eastern New Mexico  
    University, U.S.A.

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)    
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

  • Cert. of Advanced Study, Northern Illinois   
   University, U.S.A.

  • Quantitative Research in Social Science,   
   University of Essex, U.K.

 • Personnel Management, University of Essex, U.K.

  • นักปกครองระดับสูง (รุ่นที่ 31) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 43) 

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2554 - ปัจจุบัน  อธิบดีกรมการปกครอง

ปี 2552 - ปี 2554   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ปี 2551 - ปี 2552  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2551 - ปี 2551  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

  กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

   ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายปรเมธี วิมลศิริ
อายุ 51 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics), Carleton University,   
    Canada

ปริญญาโท M.A. (International Affairs), Columbia   
    University, U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 • หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงาน 
   และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ   
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริหารไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2552 - ปัจจุบัน  รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  
       สำนักนายกรัฐมนตรี

ปี 2554 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ

ปี 2553 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ปี 2549 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายประวิช สารกิจปรีชา
อายุ 58 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท M.A. (Development Economics), Boston  
   University, U.S.A.

ปริญญาตรี B.A. (Business Administration), Boston  
   University, U.S.A.

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49

 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง   
  รุ่นที่ 19

 • หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  
  รุ่นท่ี 75 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 39 สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2551 - ปี 2554 ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ปี 2549 - ปี 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   
      กระทรวงการคลัง

ปี 2546 - ปี 2549 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหน้ีและสารสนเทศ สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   
      กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายกุลิศ สมบัติศิริ
อายุ 48 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท • M.B.A. University of Southern California,  
    U.S.A.

   • M.P.A. San Diego State University,   
    U.S.A.

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 10 สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน (วตท.)

 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 124 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงระดับรองอธิบดี หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1 สำนักงาน ก.พ.

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 40 สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2554 - ปัจจุบัน   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี 2553 - ปี 2554 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง

ปี 2551 - ปี 2553   รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ปี 2550 - ปี 2551 ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ปี 2549 - ปี 2551 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 กรรมการบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมกรุงไทย จำกัด

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์
อายุ 61 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ  
 กองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 • กรรมการอิสระ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายอรัญ เอี่ยมสุรีย ์

อายุ 50 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท M.B.A. (Business Administration), New   
   Hampshire College, U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
รุ่นท่ี 7 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมการส่งเสริมเครือข่ายและระดมทรัพยากร

ปี 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์   
      จำกัด

ปี 2552     กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ปี 2545 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท ซั่งไห่ ฟู้ด จำกัด

ปี 2539 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท เออีเอช จำกัด

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 ประธานกรรมการบริษัท ซั่งไห่ ฟู้ด จำกัด

 ประธานกรรมการบริษัท เออีเอช จำกัด

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

  ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
อายุ 58 ปี

กรรมการและเลขานุการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

 • Advanced Management Program, Harvard 
Business School, U.S.A.

 • Senior Executive Development Program

  มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

 • Creating Value through Product Management 

  and Customer Profitability

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

   - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2552 - ปัจจุบัน   ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปี 2551 - ปี 2552 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.

ปี 2550 - ปี 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ.

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น

 ประธานกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)*

 ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2554)

 ไม่มี

* จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่  กฟผ. 
ดำเนินการและที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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คณะผู้บริหาร กฟผ.
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
อายุ 58 ปี

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.

 • Senior Executive Development Program มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ระหว่างประเทศ

 • Creating Value through Product Management and Customer 

Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 • ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business 

School

  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

   - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

29 ธ.ค. 2552   ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1  ต.ค. 2551  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 

21 ธ.ค. 2550   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า 

1  ต.ค. 2549  ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์
อายุ 60 ปี

รองผู้ว่าการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

 • Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง          

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ระหว่างประเทศ 

 • ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business 

School

 • Positioning Utility Executives for Change, University of Idaho 

สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

6 ม.ค. 2553   รองผู้ว่าการบริหาร

1 ต.ค. 2551   รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค. 2549   ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง

1 ต.ค. 2548   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่จัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
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นายธนากร พูลทวี
อายุ 58 ปี

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • นักบริหารระดับสูงยุคโลกาภิวัตน์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง

 • Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง      

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •  Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

6 ม.ค. 2553   รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

1 ต.ค. 2552   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง 

1 ต.ค. 2548   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริหารเชื้อเพลิง

นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบัน พระปกเกล้า

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ระหว่างประเทศ 

 • Masterful Coaching Workshop, Hay Group 

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง          

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Positioning Utility Executives for Change, University of Idaho สหรัฐอเมริกา

 • วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

6 ม.ค. 2553   รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

1 ต.ค. 2549   ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 
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นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์
อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ระหว่างประเทศ

 • Masterful Coaching Workshop, Hay Group 

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง     

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

15 พ.ย. 2553   รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่โฆษก 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1  ต.ค. 2553   รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

6  ม.ค. 2553  ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

1  ต.ค. 2551   ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

21 ธ.ค. 2550   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานพัฒนา

1  ต.ค. 2549  ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง

นายธนา พุฒรังษี
อายุ 56 ปี

รองผู้ว่าการระบบส่ง 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 

สถาบันพระปกเกล้า

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-2 

   มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

 • Masterful Coaching Workshop, Hay Group 

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง      

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1 ต.ค. 2553   รองผู้ว่าการระบบส่ง

1 ต.ค. 2551   ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง
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นายพิษณุ ทองวีระกุล
อายุ 58 ปี

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

 • Master of Engineering, Lamar University, U.S.A. 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1  ต.ค. 2554   รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

21 ธ.ค. 2550   ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา

นายวิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย
อายุ 58 ปี

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • Masterful Coaching Workshop, Hay Group 

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพ่ือการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง             

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ระหว่างประเทศ 

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1  ต.ค. 2554  รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง 

21 ธ.ค. 2550   ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง 
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นายมงคล สกุลแก้ว
อายุ 58 ปี

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Water Resources Engineering 

  สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 • ไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สถาบนัพระปกเกลา้  

 • Senior Executive Program สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์ 

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนษุยร์ะหวา่งประเทศ  

 • Masterful Coaching Workshop, Hay Group  

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง            

ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 • ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business 

School 

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1 ต.ค. 2554   รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

1 ต.ค. 2551   ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน

นางสุนันทา เกียรติศิริกุล
อายุ 60 ปี

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (CFO) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1 ต.ค. 2554   รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ 

   ด้านการเงิน (CFO) 

6 ม.ค. 2553   ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
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นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์
อายุ 55 ปี

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 

 • Advanced Management Program, Harvard Business School 

สหรัฐอเมริกา  

 • การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1 ต.ค. 2554   รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

6 ม.ค. 2553   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง 

นายนพพล มิลินทางกูร
อายุ 57 ปี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด 

(มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสำหรบันกับรหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ 

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง          

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

 • Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา 

 • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

 • ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business School

 • การบริหารงานตำรวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1  ต.ค. 2553 วศิวกรระดบั 14 สงักดัผูว้า่การ ปฏบิตังิานทีบ่รษิทั ผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮลดิง้ จำกดั (มหาชน)  

   ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

1  ต.ค. 2551 วศิวกรระดบั 13 สงักดัผูว้า่การ ปฏบิตังิานทีบ่รษิทั ผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮลดิง้ จำกดั (มหาชน)  

   ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

21 ธ.ค. 2550 ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

1  ต.ค. 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมโรงไฟฟ้า

ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ กฟผ.
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นายสมบูรณ์ อารยะสกุล
อายุ 58 ปี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

 • Master of Engineering (Mechanical Engineering), Villanova University, 

U.S.A.

 • Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Mapua Institute of 

Technology, Philippines

 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ 

สถาบันพระปกเกล้า 

   • นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 

   • Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา

   • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพ่ือการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง

    ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

   • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ระหว่างประเทศ

   • The General Manager Program, Harvard Business School 

สหรัฐอเมริกา

  ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

  1 ต.ค. 2554  วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์ 

เนชั่นแนล จำกัด ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

  6 ธ.ค. 2550  รองผู้ว่าการพัฒนา

  1 ต.ค. 2548   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
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นายสหัส ประทักษ์นุกูล
อายุ 56 ปี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพ่ือการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง                     

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

1 ต.ค. 2555   วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

   ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

1 ต.ค. 2551   รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

1 ต.ค. 2549   ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย

1 ต.ค. 2548   ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แผนงาน
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ผู้บริหารที่เกษียณอายุในปี 2554

นายวินิจ แตงน้อย
ดำรงตำแหน่ง วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ

ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

นายพฤฒิชัย จงเลิศวณิชกุล 
ดำรงตำแหน่ง วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ

ปฏิบัติงานที่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 - 30 กันยายน 2554

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี 
ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2554

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

นายวิชญ์ พิพุธวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

นายวุฒินันท์ สุรพลชัย
ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 กฟผ. มคีวามมุง่มัน่ในการบรหิารองคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพ เตม็ความสามารถ โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์การจาก           

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล โดยยึดหลัก 

ธรรมาภบิาล 6 หลกั คอื หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัการมสีว่นรว่ม หลกัความรบัผดิชอบ 

และหลักความคุ้มค่า  

 จากการที่ กฟผ. ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2554 

กฟผ. ได้รับรางวัลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลองค์การที่ดี อาทิ 

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น โดย กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  

 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น โดย กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีแรก จากการพัฒนาระบบติดตาม    

ดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก (Solar Weighted Tracking System) 

 • รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย จากโครงการติดตั้งเครื่อง

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ระบบการระบายน้ำของ

ชลประทาน (EGAT Irrigation Valve Based Micro 

Hydro Project) ที่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อน  

แกง่กระจาน ซึง่เปน็โครงการทีช่ว่ยลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 

 • ผู้ว่าการ กฟผ. รับโล่องค์กรและบุคคลต้นแบบความ

ซื่อตรงภาครัฐวิสาหกิจ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  

 • ผู้แทน 28 หน่วยงาน กฟผ. รับรางวัล สถานประกอบการ   

ดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2554 

จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 • เหมืองแม่เมาะ ได้รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการ 

ที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม CSR   

DPIM และรางวัลเหมืองแร่สี เขียว (Green Mining 

Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าว 

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการประกอบ

การดีเด่น 6 ด้าน ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบต่อ  

สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง มีการลด ป้องกัน และ 

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการดูแลความปลอดภัย

และสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียง จัดให้

มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา มีการ

ประกอบการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่า 

 จนถึงวันนี้ กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแล 

กิจการที่ดีสืบไป เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยใน 

ปี 2554 กฟผ. ยังคงใช้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เน้นความ

เป็นอิสระและการถ่วงดุล ตามความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์ต่อ กฟผ. เพื่อให้องค์การก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสะท้อนให้

เห็นได้จากนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการ

ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
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 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

   กฟผ. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดถือและใช้ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ว่าการยังได้ออกนโยบาย กฟผ. และนโยบายเร่งด่วน 

เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 2. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

  1. ความเป็นอิสระและการถ่วงดุล 

   ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ของกรรมการ โดยกรรมการทีเ่ปน็อสิระควรเปน็บคุคลทีส่ามารถใชด้ลุยพนิจิทีเ่ปน็อสิระและสามารถผลกัดนัใหเ้กดิ 

การปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น โดยปราศจากการครอบงำ คณะกรรมการ กฟผ. 

ในปี 2554 มีองค์ประกอบ ดังนี้  

	 ลำดับที่	 	 องค์ประกอบ	 	 จำนวน
    มติ ครม. 19  ตุลาคม 2553  มติ ครม. 4 ตุลาคม 2554
    และ 20 เมษายน 2554   และ 22 พฤศจิกายน 2554

 1 ข้าราชการกระทรวงพลังงาน 1  1

 2 ข้าราชการกระทรวงการคลัง 1  2

 3 กรรมการอิสระ 8  7

 4 ผู้ว่าการ กฟผ. 1  1

  รวม  11  11  

 จากองค์ประกอบของคณะกรรมการ จะพบว่า กฟผ. มีกรรมการอิสระมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดและ 

เป็นกรรมการอิสระที่มาจากบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นเกือบทั้งหมด 

  2. ความเชี่ยวชาญ 

   กฟผ. มีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. เป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ 

  • พลังงาน 

  • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารองค์กร) 

  • วิศวกรรม  

  • บริหารบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ 

  • ต่างประเทศ 

  • การปกครอง การเมืองและความมั่นคง 

  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  • เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง 

  • การคมนาคม/การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. การติดตามและทบทวนระบบงานที่สำคัญ 

   คณะกรรมการ กฟผ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อติดตามทบทวนการดำเนินงาน 

ในแต่ละระบบงานที่สำคัญทั้ง 5 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความเห็น

ชอบแผนงานทุกระบบ โดยออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย 
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   1. คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 

   2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

   3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. 

   4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   5. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

   6. คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ 

   7. คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย 

   นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทั้งในด้านการเงินและที่มิใช่การเงินอย่าง 

สม่ำเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส แล้วแต่ความจำเป็นของงาน 

   การติดตามผลการดำเนินงานตามระบบงานต่างๆ ของ กฟผ. นี้ ส่วนใหญ่คณะกรรมการ กฟผ. 

ดำเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ที่ได้กำหนดเป็นแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดย

คณะกรรมการ กฟผ. ได้มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและหลากหลาย นอกจากการประชุม

ประจำทุกเดือนแล้ว คณะกรรมการ กฟผ. ยังมีวิธีการติดตามการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น ตรวจ

เยี่ยมการดำเนินงานของ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญที่ กฟผ. จัดและเรียกดูข้อมูลหรือเชิญผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น 

   ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและเพิ่มปัจจัยความเสี่ยง 

เรื่องของการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก กฟผ. ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ในสัดส่วนที่สูงมากในขณะที่ก๊าซมีราคาสูงและใกล้จะหมด และปัจจัยความเสี่ยงเรื่องการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 

ถ่านหินและนิวเคลียร์ เนื่องจากประชาชนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

   ในด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นอกจาก กฟผ. ได้ดำเนินการสนองตอบต่อการ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการนำระบบบริหารความเสี่ยง 

(COSO  ERM) มาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตรข์อง กฟผ. 

การบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อ

นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ และปลูกฝังความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ  

   สำหรับการควบคุมภายใน กฟผ. มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งทาง 

ด้านการเงิน การปฏิบัติ การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อให้ 

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  

   ในส่วนของระบบการตรวจสอบภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่  

รับผิดชอบในการกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน กฟผ. รวมทั้งบริษัทในเครือ ติดตามการดำเนินการ 

แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกไตรมาส  
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  ในสว่นของระบบการบรหิารจดัการสารสนเทศ คณะกรรมการ 

กฟผ. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. เป็น    

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในการพิจารณา   

กลั่นกรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กฟผ. 

ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งมีคณะกรรมการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กฟผ.-คทส. หรือ EGAT INFORMATION 

TECHNOLOGY COMMITTEE-EITC) เป็นผู้รวบรวมและจัดทำ 

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศ     

ในภาพรวมขององค์การ รวมถึงจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารขององค์การ เสนอคณะกรรมการบริหาร กฟผ. และ    

คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และนำส่งให้ 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รับทราบ 

  ในส่วนของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. รับผิดชอบในการกำกับดูแล 

ควบคุม และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ 

กฟผ. พิจารณาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ก่อนเสนอคณะกรรมการ 

กฟผ. รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านทรัพยากร

บคุคลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. มีคณะกรรมการ

พิจารณา นโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กร กฟผ. (คนพ.) ซึ่งมี

รองผู้ว่าการบริหารเป็นประธาน รับผิดชอบการจัดทำแผนแม่บทบริหาร

ทรพัยากรบคุคลของ กฟผ. นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ กฟผ. ให้อำนาจ 

คณะกรรมการ กฟผ. ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ

ฝ่ายขึ้นไป และมีอำนาจในการออกข้อบังคับ จึงมีการเสนอเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการบุคคล เพื่อให้         

คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี 

 3. การปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการกำกับดูแลที่ดี  

  เพื่อให้ กฟผ. มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี 2554     

คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติได้จัดทำข้อบังคับ กฟผ. หรือโดยทั่วไปเรียกว่ากฎบัตร ว่าด้วย     

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กฟผ. รวม 5 ฉบับ ได้แก่  

  • คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.  

  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  • คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.  

  • คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.  

  • คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย  

  ซึ่งมีสาระสำคัญที่แสดง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง การประชุมและการรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 

 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กฟผ. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ      

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ จดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทกุขส์ำหรบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การแตง่ตัง้ 
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คณะกรรมการบรหิารขอ้มลูขา่วสารของ กฟผ. เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทีค่รอบคลมุการดำเนนิงานทกุสายงาน 

และการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ข้อมูล (Call Center) 1416 และ 1111 รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บท    

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2555-2559 เพื่อพัฒนา กฟผ. ให้เป็นองค์การที่มีการกำกับดูแลที่ดี 

สร้างความพึงพอใจและการยอมรับในการดำเนินงานของ กฟผ. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำหนด

เป็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงแนวปฏิบัติของ กฟผ. ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน      

องค์การ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ      

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจ 

แ ล ะ รั บ รู้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก  

ธรรมาภิบาลของ กฟผ. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนิน 

งานของ กฟผ. 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน      

ที่โปร่งใสให้เกิดขึ้นใน กฟผ.  

  ในส่วนของการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กฟผ. ใหค้วามสำคญัตอ่การดำเนนิงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มมาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง และถือเป็นกระบวนการงานหลักของ กฟผ. ตลอดมา โดย

กำหนดเป็นเป้าประสงค์ไว้ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) 

ระดับองค์การ “เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”   

ที่มีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ “รับผิดชอบ 

ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกด้วยความสุจริต   

เทีย่งธรรม และจรงิใจ” ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการบรูณาการความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมกับการดำเนินงานของ กฟผ. ไว้อย่างเป็นระบบ  

  นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

กฟผ. ในเรื่อง “จิตอาสา” อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทำให้พบว่าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวนไม่น้อยที่ทุ่มเทตนเอง 

เป็นกลุ่มจิตอาสาด้านต่างๆ อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมโดยมิได้

หวังผลตอบแทนมาเป็นเวลานาน ซึ่ง กฟผ. มีการจัดทำฐานข้อมูล

กลุ่มจิตอาสาไว้แล้ว  
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 5. การส่งเสริมและเผยแพร่ 

  กฟผ. ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี เปน็สว่นหนึง่ 

ของวัฒนธรรมองค์การ อาทิ  

 • การสื่อสารการรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก เช่น การจัดทำ Website ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี    

การเผยแพร่ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล จัดทำบทความด้านธรรมาภิบาลบน Intranet 

 • การเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ในรูปแบบเดียวกับที่ได้เผยแพร่บน Intranet 

ไว้ที่หน้าแรกของ Website กฟผ. (www.egat.co.th) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้คนทั่วไป 

สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 • การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

มีมาตรฐานสำหรับองค์การ 

 • การเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาล มาบรรยายให้ผู้บริหารระดับสูง และได้

รับเกียรติจากคณะกรรมการ กฟผ. ร่วมฟังบรรยาย รวมทั้งจัดบรรยายให้สายงานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และการนำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555-2559 สู่การ

ปฏิบัติ  

 • ร่วมกับ 22 หน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในสังคมไทยใน

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 

 6. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

  กฟผ. จัดทำรายงานเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินไว้ในรายงานประจำปี รวมถึง 

การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานทางการเงินและการ

บริหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้รายงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็น 

ปัจจุบัน โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน มุ่งเน้น 

ให้ กฟผ. มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยอยู่บนหลักการให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ 

สูงสุดของ กฟผ. โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  

 7. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  กฟผ. จัดทำจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งกำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. นอกจากนี้ ในปี 2554 

กฟผ. ยังส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใน กฟผ. 
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เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อาทิ กำหนดพฤติกรรมที่มุ่งเน้น สำหรับปี 2554 คือ “เรียนรู้ ซื่อตรง 

โปร่งใส ใส่ใจสังคม” จัดทำคู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรมฯ เพื่อเสริมการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ประชาสัมพันธ์เสริมการรับรู้เรื่องพฤติกรรมที่ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี โดยข่าวประชาสัมพันธ์ 

โปสเตอร์ ฯลฯ เพิ่มความเข้าใจและแรงบันดาลใจเรื่องพฤติกรรมฯ โดยเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

ในฐานะองค์กรต้นแบบ ดำเนินการสำรวจความเห็นของผู้ปฏิบัติงานเรื่องพฤติกรรม 

 8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  กฟผ. ได้พัฒนากระบวนการเปิดเผยรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ให้ผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะต้องเปิดเผยเมื่อเข้ารับหรือดำรงตำแหน่งใหม่เมื่อสิ้นปี รวมทั้งเมื่อเกิด 

รายการที่เป็นการขัดกันขึ้นระหว่างปี และผู้เกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายงาน เมื่อพบรายการ

ที่ขัดกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
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 กฟผ. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่องการให้

ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ขึ้น มีหน้าที่กำหนดนโยบาย 

มาตรการ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการระบบ การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร โดยความเห็น

ชอบของรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร ตามนโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ที่ได้ประกาศไว้ว่า “กฟผ. มุ่งมั่นในการให้บริการ   

ข่าวสาร ของ กฟผ. แก่ผู้ขอรับบริการด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. มีการกำหนดขอบเขตและวิธีการดำเนินงานเพื่อเป็น     

แนวทางการปฏิบัติภายใต้การควบคุมสั่งการที่ชัดเจน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 โดยมีการให้บริการข้อมูลในหลายลักษณะ อาทิ เอกสารข้อมูล ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบบริการ     

ข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ โทรสาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถ      

เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ของ กฟผ. ได้อย่างกว้างขวาง โดยได้จัดให้มีชั้นวางเอกสาร อุปกรณ์ และ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชนให้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ณ ห้อง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. อาคารฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักงานใหญ่ กฟผ. นนทบุรี  

 สำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดจะจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานระดับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยได้กำหนด  

ผู้ประสานงานประจำฝ่ายไว้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประสานงานให้ข้อมูลจาก 89 ฝ่าย ซึ่งผู้ขอรับบริการข้อมูลสามารถ

ติดต่อทางโทรศัพท์หรือหรือติดต่อได้ด้วยตนเอง 

การบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 กฟผ. ได้นำข้อมูลด้านต่างๆ ของ กฟผ. จัดแสดงไว้บนเว็บไซต์ 

กฟผ. (www.egat.co.th) ซึ่งประชาชนสามารถทำการสืบค้นหาข้อมูลการ                                                

ดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟผ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ข้อมูล                                   

การดำเนินภารกิจองค์การ ข้อมูลโรงไฟฟ้าและระบบส่ง ข้อมูลการผลิต

และจำหน่ายไฟฟ้า แผนพัฒนาและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เป็นต้น 

 นอกจากนี้บนหน้าเว็บไซต์ กฟผ. ได้ติตตั้งเมนูสำหรับการติดต่อ 

สอบถามและแจ้งข้อร้องเรียน เพื่อให้บริการแก่พนักงานและประชาชนทั่วไป 

ในการสอบถามและแจ้งข้อร้องเรียน  

ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ EGAT Call Center  

 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ได้ติดตั้ง      

ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Automatic Call Center) 

หมายเลข 0 2436 0000 จำนวน 20 คู่สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่

ประชาชน ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ และโทรสาร 

นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอด  

24 ชั่วโมง จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่ง กฟผ. ได้พัฒนาระบบศูนย์บริการ

ข้อมูล กฟผ. (1416 Call Center) ขึ้น สำหรับเป็นช่องทางรับแจ้ง     

เหตุด่วนเหตุร้าย เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง การสอบถาม

ข้อมูล ตลอดจนประโยชน์สาธารณะที่ เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ประชาชน       

สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ทั่วประเทศได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเหตุ

จากจุดให้บริการเพียงจุดเดียว โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) ได้อนุมัติให้ กฟผ. ใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ    

4 หลัก หมายเลข 1416 สำหรับ EGAT Call Center เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2554 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กฟผ. ได้เริ่มทำการ

ทดสอบความพร้อมของการใช้งานระบบ 1416 Call Center เพื่อนำมา

ใช้ทดแทนโทรศัพท์อัตโนมัติเดิม 

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในรอบปี 2554 

 ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 มีจำนวนการใช้

โทรศัพท์เข้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

(Call Center) ในประเด็นการติดต่อด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 • การดำเนินงานขององค์กร 

 • กจิกรรมโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

“ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” 

 • การรบันกัศกึษาฝกึงาน การรบัสมคัรงาน และขอเขา้ชมกจิการ 

 • ติดต่อผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

 • จองห้องพักเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. 

 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระยะของแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  

 นอกจากนี้ได้ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ 

กฟผ. และให้บริการแก่ผู้เข้ามาขอสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ  

 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย 

มาตรการ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการจัดระบบ การขอการอนุญาตและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ตลอดจนพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคำคัดค้านตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯลฯ ซึ่งในรอบปี 

2554 คณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 • รับเรื่ององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน (ภาคเหนือ) ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม   

สังเกตการณ์ การขายเศษสายไฟทองแดงมีฉนวนหุ้ม และเศษสายโทรศัพท์เก่าเสื่อมสภาพ ณ ห้อง

ประชุมแผนกจัดหาเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และขอเอกสารการประกวดราคาขายหลังเสร็จสิ้นการประมูล 

 • รับเรื่องศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงขอสำเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการไซยะบุรี และเอกสารประกอบ  

 • รับหนังสือเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนน่าน ขอสำเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการหงสา

ลิกไนต์พร้อมเอกสารประกอบโครงการ 

ระบบการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 

 มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ            

ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                

ในฐานะหน่วยงานกลางได้พัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นระบบกลางเพื่อรับเรื่องร้องเรียน

จากประชาชนผ่านช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทางได้แก่  
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 • โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล โทร. 1111 บริการ 24 ชั่วโมง 

 • เว็บไซต์ www.1111.go.th 

 • ตู้ ปณ. 111 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10320  

 • จุดบริการประชาชน 1111 (Counter Service) ทำเนียบรัฐบาล 

 เมื่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว จะทำการบันทึก                                                                    

ข้อมูลการร้องเรียนเข้าระบบฯ พร้อมจัดส่งเรื่องให้ กฟผ. ดำเนินการพิจารณาและตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริง   

ของเรื่องร้องทุกข์ต่อไป  

 ในปี 2554 กฟผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนัก 

นายกรัฐมนตรีจำนวน 7 เรื่อง ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการจัดการ และได้รายงานผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 

ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบผ่านระบบดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 

 นอกจากนี้ กฟผ. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์” ทำหน้าที่รับ 

เรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และนำข้อร้องเรียนมาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และดำเนินการแก้ไข ซึ่งในปี 2554 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 45 เรื่อง 
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 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 (PDP 2010) ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 

และ วันที่ 23 มีนาคม 2553 ตามลำดับ โดยได้เน้นในเรื่องความมั่นคงและความเพียงพอของกำลังการผลิต

ไฟฟ้าควบคู่ไปกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปี ของกระทรวงพลังงาน รวมถึง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการผลิต

พลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) 

 ในปี 2553 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่ได้พยากรณ์ไว้ ประกอบกับ

เกิดปัญหาการล่าช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของกำลังผลิต

ไฟฟ้าสำรองที่จะมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภาครัฐจึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนปี 

2554 - 2562 โดยการปรับปรุง PDP (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่ง กพช. ได้มีมติเห็นชอบ

แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนปี 2555-2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และ ครม. มีมติ 

เห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

และเกิดคลื่นสึนามิทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ทำให้

เกิดปัญหากับเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้ านิ ว เคลียร์ฟูกุ ชิมะไดอิจิ 

(Fukushima Daiichi) และเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี จาก

เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปทั่วโลก ทำให้กระทรวงพลังงาน

เสนอให้มีการปรับเลื่อนกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์

ของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตาม PDP 2010 ออกไปก่อน โดยเมื่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ครม. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผน PDP 

2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2554 โดยเห็นชอบให้ปรับเลื่อนกำหนดการเข้าระบบของโครงการโรง

ไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปี (จากแผนเดิม โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงแรกจะเข้าระบบในปี 2563 จะถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2566) เพื่อให้

มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้าน

กฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ 

 สำหรับการปรับปรุงแผน PDP ระยะยาวนั้น อยู่ระหว่างการ   

จัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูลสมมติฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และในขณะที่ เตรียมการปรับปรุงแผน PDP (ระยะยาว) ก็ได้เกิด

เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม - 

ธั นว าคม 2554 ( โดย เฉพาะ ในภาค เหนื อ ภาคกลาง รวมถึ ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ส่งผลกระทบในทุกด้านโดยเฉพาะ 

ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และเป็นเหตุ

ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทยในปี 

2554 ลงจากร้อยละ 3.5-4.5 เป็นร้อยละ 1.5 (ในคราวประกาศ GDP 

แผนงานในอนาคต และการพัฒนาระบบไฟฟ้า
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ไตรมาส 3) ทำให้คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้านำมาใช้ในการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความ

ต้องการไฟฟ้า เพื่อพิจารณาผลกระทบของอุทกภัยครั้งนี้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย  

 จากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้าของประเทศไทย ทำให้กระทรวงพลังงานต้องทำการปรับปรุงแผน PDP ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน  

ปี 2555 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายต่างๆ รวมทั้งการเลื่อนกำหนดการจ่ายไฟฟ้า  

เข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการ การปรับแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าในระยะสั้น เพื่อรองรับความ

ต้องการไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นในตอนหลัง โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในระดับที่เหมาะสม ซึ่งมี

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ระหว่างปี 2555 - 2562 สรุปได้ดังนี้ 

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ.  

โดยรวมโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดย กฟผ. ระหว่างปี 2555 - 2562 ทั้งหมด 3,932.8 เมกะวัตต์ 

 

 

 

 

 

 

โครงการรับซื้อไฟฟ้า 

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  

 ระหว่างปี 2555-2562 มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้งหมด 4,400 

เมกะวัตต์ ตามที่ กพช. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ให้บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด (เดิมคือบริษัท 

สยามเอ็นเนยี่ จำกัด) ย้ายสถานที่ตั้งไปอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น หลังจากมี

การแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (30 พฤษภาคม 2554) จึงให้เลื่อนกำหนดเข้าระบบของชุดที่ 1 และชุดที่ 2 

ออกไปเป็นเดือนมิถุนายน และธันวาคม 2558 ตามลำดับ 

 นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าบริษัท เก็คโค่วัน จำกัด ที่มีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือน

พฤศจิกายน 2554 นั้น ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ เนื่องจากรายงานการ       

วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาขององค์การอิสระ           

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือน    

กุมภาพันธ์ 2555 

   โรงไฟฟ้า	 สถานที่ตั้ง	 เชื้อเพลิง กำลังผลิตตามสัญญา กำหนดแล้วเสร็จ 
	 	 	 	 (จังหวัด)	 	 (เมกะวัตต์)	 (พ.ศ.)

 1. โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 อยุธยา ก๊าซธรรมชาติ 800 เม.ย. 2557

 2. โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 สงขลา ก๊าซธรรมชาติ 800 เม.ย. 2557

 3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2  นนทบุรี ก๊าซธรรมชาติ 800 เม.ย. 2558

 4. โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดกระบี่ กระบี่ ถ่านหิน 800 มิ.ย. 2562

 5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  - ลม,แสงอาทิตย์,น้ำ,ขยะ 732.8 2555 - 2562

     รวม	 3,932.8

	 	 	 โรงไฟฟ้า	 	สถานที่ตั้ง		 เชื้อเพลิง		 กำลังผลิตไฟฟ้า		 กำหนดแล้วเสร็จ
	 	 	 	 (จังหวัด)	 	 (เมกะวัตต์)	 (พ.ศ.)

 1. บริษัทเก็คโค่วัน จำกัด ระยอง ถ่านหิน 660 ก.พ. 2555

 2. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  สระบุรี ก๊าซธรรมชาติ 1,600 มิ.ย./ธ.ค. 2557

  ชุดที่ 1-2

 3. บริษัท กัลฟ์ เจพี  ยูที จำกัด ชุดที่ 1-2 อยุธยา ก๊าซธรรมชาติ 1,600 มิ.ย./ธ.ค. 2558

 4. บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย  ฉะเชิงเทรา ถ่านหิน 270 พ.ย. 2559

  จำกัด เครื่องที่ 1-2

 5. บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย ฉะเชิงเทรา ถ่านหิน 270 มี.ค. 2560
  จำกัด ชุดที่ 3-4

     รวม	 4,400
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การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)  

 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2010) กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ก โดยมีปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าช่วงปี 2555-2562 รวมทั้งหมด 6,430.50 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณ

การรับซื้อไฟฟ้าแบบสัญญา firm ตามระเบียบการรับซื้อ พ.ศ. 2550 แบ่งเป็น ระบบ Cogeneration 5,024 

เมกะวัตต์ และพลังงานหมุนเวียน 90 เมกะวัตต์ และปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าแบบสัญญา non firm 1,316.50 

เมกะวัตต์  

การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 ณ ธันวาคม ปี 2553 กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วจำนวน 4 โครงการ รวม 1,891 

เมกะวัตต์ และในปี 2554 มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของโครงการไซยะบุรีเพิ่มอีก 1 โครงการ 

ทำให้มีโครงการที่ลงนาม PPA แล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 3 โครงการ รวม 2,913 เมกะวัตต์ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมีการลงนาม PPA ล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้ใน

บันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) ทำให้กำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโครงการต้องเลื่อน

ออกไป ดังนี้  

 • โครงการหงสาลิกไนต์ เครื่องที่ 1-3 เลื่อนกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบออกไป 1 เดือน เป็นเดือน         

มิถุนายน และพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม 2559 ตามลำดับ 

 • โครงการน้ำงึม 3 กำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเดือนมกราคม 2560 (อยู่ระหว่างเจรจาจะขอเลื่อน              

การจ่ายไฟฟ้าออกไป) 

 • โครงการไซยะบุรี เลื่อนกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2562 

 นอกจากนี้ ในปี 2554 ยังมีการลงนาม MOU ของโครงการน้ำเงี้ยบเพิ่มเติม ทำให้มีโครงการที่ลงนาม 

MOU แล้ว แต่ยังไม่มี PPA จำนวน 3 โครงการ รวม 1,099 เมกะวัตต์  

 สำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการมายกกนั้น เนื่องจาก Tariff MOU หมดอายุ จึงปรับออกจาก

แผนก่อน จนกว่าจะมีผลการเจรจารอบใหม่ ทำให้ในช่วงปี 2555-2562 มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ

เพื่อนบ้านทั้งหมด 4,012 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้ 
 

	 	 	 โครงการ	 เชื้อเพลิง	 กำลังผลิตตามสัญญา	(เมกะวัตต์)	 กำหนดแล้วเสร็จ	(พ.ศ.)

โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (COD)

 1) โครงการเทิน-หินบุน พลังน้ำ 220 มี.ค. 2541

 2) โครงการห้วยเฮาะ  พลังน้ำ 126 ก.ย. 2542

 3) โครงการน้ำเทิน 2 พลังน้ำ 948 เม.ย. 2553

 4) โครงการน้ำงึม 2  พลังน้ำ 597 มี.ค. 2554

โครงการที่ลงนาม PPA แล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการ

 1) โครงการเทิน-หินบุน ส่วนขยาย พลังน้ำ 220 ก.ค. 2555

 2) โครงการหงสาลิกไนต์ เครื่องที่ 1-3 ลิกไนต์ 1,473 มิ.ย./พ.ย. 2558, มี.ค. 2559 

 3) โครงการไซยะบุรี  พลังน้ำ 1,220 ต.ค. 2562

โครงการที่ลงนาม MOU แล้วแต่ยังไม่มี PPA

 1) โครงการน้ำงึม 3  พลังน้ำ 440 ม.ค. 2560

 2) โครงการเซเปียน  พลังน้ำ 390 ม.ค. 2561

 3) โครงการน้ำเงี้ยบ  พลังน้ำ 269 ม.ค. 2561



89

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 

 กฟผ. ได้ดำเนินการวางแผนและพัฒนาก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคง 

ของระบบไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อรองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า 

เอกชนรายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า และระบบไฟฟ้ามี 

ความเชื่อถือได้ ลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าดับซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ประกอบด้วย 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้ 

โครงการระบบส่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 1. โครงการขยายระบบไฟฟา้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ระยะที่ 2 

 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 1 มีวงเงิน

ลงทุนโครงการ 9,170 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้าง และปรับปรุงสายส่ง 88 วงจร-กิโลเมตร ติดตั้ง

หมอ้แปลง 4,600 MVA และตดิตัง้อปุกรณเ์พิม่แรงดนั 1,334.4 MVAr ความกา้วหนา้ของงานวศิวกรรม (ธนัวาคม 

2554) รอ้ยละ 95.71 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 

 2. โครงการระบบส่ง 500 เควี สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (ฝั่งภาคตะวันออก) 

 เปน็โครงการกอ่สรา้งระบบสง่ไฟฟา้หลกั (Main Transmission Grid) เพื่อรองรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในภาคตะวันออกตามแนวอ่าวไทย โดยก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ 

ปลวกแดง-จุดเชื่อมหนองจอก/วังน้อย วงจรคู่ (วงจรที่ 3 และ 4) ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วย

ให้ระบบไฟฟ้าเกิดความมั่นคง และรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้า IPP ระยะต่อไปเข้ากับระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. 

มีวงเงินลงทุนโครงการ 4,985 ล้านบาท งานวิศวกรรมแล้วเสร็จ ตุลาคม 2554  

 3. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11 

 เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าที่ต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10 โดยการขยาย

และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและรองรับการ

ขยายจุดจ่ายไฟฟ้าใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการประกอบด้วยการก่อสร้างสายส่ง รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 1,778.8 วงจร-กิโลเมตร ก่อสร้าง 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 6 สถานี ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 4,500 MVA และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน 

1,560 MVAr มีวงเงินลงทุนโครงการ 23,000 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554)    

รอ้ยละ 88.89 คาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ในปี 2557 

  4. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

  เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำนวน 4 

โครงการย่อย ดังนี้ 

  4.1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท Gheco-One จำกัด 

  4.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท National Power Supply จำกัด 

  4.3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท Gulf JP UT จำกัด 

  4.4 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท Gulf JP NS จำกัด 
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 รวมกำลังผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์ มีวงเงินลงทุนโครงการ 7,958 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน

วิศวกรรมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท Gheco-One จำกัด (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 89.69 

คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2555 ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

ของบริษัท Gulf JP UT จำกัด (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 24.16 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2557  

ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท Gulf JP NS จำกัด (ธันวาคม 

2554) ร้อยละ 54.66 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2556 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท 

National Power Supply จำกัด อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนใหม่ 

  5. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทินหินบุนส่วนขยาย 

  เป็นโครงการเพื่อซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทินหินบุนส่วนขยาย โดยติดตั้งเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าอีก 220 เมกะวัตต์ (จากกำลังผลิตติดตั้งที่เขื่อนเทินหินบุนเดิม 220 เมกะวัตต์) รวมเป็น 440 

เมกะวัตต์ โดยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ นครพนม 2 และสายส่งที่เกี่ยวข้องรวมความยาว

สายส่ง 108 วงจร-กิโลเมตร มีวงเงินลงทุนโครงการประมาณ 665 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน

วิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 95.41 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2555  

  6. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ 

  เป็นโครงการเพื่อซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้

ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรกในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 3x626 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้ประเทศไทยประมาณ 1,473 เมกะวัตต์ ผ่าน

สายส่ง 500 กิโลโวลต์ จากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ผ่านชายแดนไทย/สปป.ลาว (จังหวัดน่าน) มายังสถานีไฟฟ้า

แรงสูง 500/230/115 กิโลโวลต์ น่าน แล้วเชื่อมต่อสายส่ง 500 กิโลโวลต์ เข้าระบบหลักไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 พร้อมปรับปรุงสายส่งที่เกี่ยวข้อง รวมความยาวสายส่ง 1,192 วงจร-กิโลเมตร 

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 1,150 MVA มีวงเงินลงทุนโครงการ

ประมาณ 21,160 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 42.08 คาดว่าจะแล้ว

เสร็จประมาณปี 2557 
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  7. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 

  เป็นโครงการเพื่อซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และ น้ำเทิน 1 ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ขนาดกำลงัผลติรวม 963 เมกะวตัต ์(โครงการนำ้งมึ 3 ขนาดกำลงัผลติ 

440 เมกะวตัต ์และโครงการน้ำเทิน 1 ขนาดกำลังผลิต 523 เมกะวัตต์) ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 500 

กิโลโวลต์ น้ำพอง 2 - ชัยภูมิ 2 - ท่าตะโก และเชื่อมโยงกับสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บ้านนาบอง (สปป.ลาว) 

- อุดรธานี 3 - น้ำพอง 2 (ซึ่งก่อสร้างด้วยระบบ 500 กิโลโวลต์ ตั้งแต่ระยะแรกแต่จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบ 230 

กิโลโวลต์) เป็นสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บ้านนาบอง - อุดรธานี 3 - ชัยภูมิ 2 - ท่าตะโก รวมทั้งก่อสร้าง

สายส่ง 230 กิโลโวลต์ ชัยภูมิ 2 - ชัยภูมิ รวมความยาวสายส่ง 728 วงจร-

กโิลเมตร กอ่สรา้งสถานไีฟฟา้แรงสงูแหง่ใหม ่1 สถาน ีตดิตัง้หมอ้แปลงเพิม่เตมิ 

4,000 MVA ติดตั้ง Line Shunt Reactor เพิ่มเติม 990 MVAr มวีงเงนิลงทนุ

โครงการประมาณ 17,550 ลา้นบาท ความกา้วหนา้ของงานวศิวกรรม (ธันวาคม 

2554) ร้อยละ 21.04 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2558 

  8. ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 

  เป็นโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลัง

ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 2) ขนาดกำลังผลิตสุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยงาน

ก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้าจะนะ - จุดเชื่อมจะนะ - คลองแงะ 

รวมความยาวสายส่ง 90 วงจร-กิโลเมตร และงานก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้า

แรงสูง 2 สถานี โดยมีวงเงินลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้าประมาณ 1,290.50 

ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 48.60 

คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2557  

  9. ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 

  เป็นโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลัง

ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 ( PDP 2007 : ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 2) ขนาดกำลังผลิตสุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยงาน

ก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 - วังน้อย รวมความยาวสายส่ง 1.2 วงจร-กิโลเมตร 

และงานก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ วังน้อย โดยมีวงเงินลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า

ประมาณ 68 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 37.85 คาดว่าโครงการจะ

แล้วเสร็จในปี 2556  

  10. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : 
ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

  เป็นโครงการปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทน หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าและอาคารควบคุมต่างๆ ใน

สถานไีฟฟา้แรงสงูทีม่อีายกุารใชง้านมานาน เพือ่ใหอ้ปุกรณร์ะบบสง่ไฟฟา้ดงักลา่วมคีวามพรอ้มจา่ย (Availability) 

ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความมั่นคงระบบไฟฟ้า (Security) ประกอบด้วยงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 

แรงสงูตา่งๆ จำนวน 15 สถาน ีและงานปรบัปรงุระบบสง่เบด็เตลด็ มวีงเงนิลงทนุโครงการประมาณ 3,815 ลา้นบาท 

ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 0.89 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2558  
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  11. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก 

  เป็นโครงการรองรับการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก ในประเทศสหภาพพม่า ขนาดกำลัง

ผลติตดิตัง้รวม 405 เมกะวตัต ์ปรมิาณพลงังานไฟฟา้ทีข่ายให ้กฟผ. (บรเิวณชายแดน) ประมาณ 369 เมกะวตัต ์   

ผ่านสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกกผ่านชายแดนไทย/พม่า (จังหวัดเชียงราย) 

มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่จัน และก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่จันไปยังสถานี

ไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย รวมความยาวสายส่ง 220 วงจร-กิโลเมตร ก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 สถานี 

ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 400 MVA มีวงเงินลงทุนโครงการประมาณ 2,740 ล้านบาท ความก้าวหน้าของ       

งานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 5.59 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2558 

  12. แผนระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมต่อจุดใหม่ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโก-ลก ของ กฟผ. 
กับสถานีไฟฟ้าแรงสูง Rantau Panjang ของบริษัท Tenaga Nasional Berhad จำกัด (TNB)   

  เปน็โครงการเสรมิความมัน่คงระบบไฟฟา้ใหแ้กจ่งัหวดันราธวิาส โดยเพิม่การรบัไฟฟา้จากประเทศมาเลเซยี 

และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 132     

กิโลโวลต์ สุไหงโก-ลก-ชายแดนไทย/มาเลเซีย (จังหวัดนราธิวาส) และงานก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง  

สุไหงโก-ลก ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 200 MVA มีวงเงินลงทุนโครงการประมาณ 535 ล้านบาท       

ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 27.91 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557 

  13. ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 

  ตามที่กระทรวงพลังงานได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ.2551-2565 โดยในส่วนของ

การผลิตไฟฟ้าได้มีเป้าหมายที่จะให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ในส่วนของ กฟผ.   

หลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 1 บริเวณรอบอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้า    

ลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 

พบว่าโครงการดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในบริเวณพื้นที่ทิศเหนือของที่ตั้งกังหันลม 

ปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเช่นกัน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน จึงขอเสนอโครงการ 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี และ   

งานก่อสร้างเชื่อมโยงสายส่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีวงเงินลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้าประมาณ 265 ล้านบาท 

ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรม (ธันวาคม 2554) ร้อยละ 19.48 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2556 

  14. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ  
Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 2553 

  เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration 

ปริมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2552 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งและระบบจำหน่าย 

ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี และงานก่อสร้างเชื่อมโยงสายส่งที่เกี่ยวข้อง 

รวมความยาวสายส่ง 482 วงจร-กิโลเมตร ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 2,650 MVA มีวงเงินลงทุนโครงการ

ประมาณ 10,610 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2558 
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โครงการระบบส่งที่อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ 

 1.	 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	ระยะที่	1	:	ส่วนสายส่ง	

ไฟฟ้าแรงสูง เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่งที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดจาก

ความสูญเสียเนื่องจากไฟฟ้าดับ สายส่งชำรุด หรือเสียหายจากสภาพการใช้งานมานาน และเพื่อเพิ่มความ

สามารถของสายส่งที่เสื่อมสภาพให้จ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า 

ประกอบดว้ยงานปรบัปรงุและขยายสายสง่ตา่งๆ จำนวน 15 แนวสาย และงานปรบัปรงุระบบสง่เบด็เตลด็ มวีงเงนิ 

ลงทุนโครงการประมาณ 9,850 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2559  

 2.	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย	หนองบัวลำภู	 และขอนแก่น	 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก	

โครงการใน	 สปป.ลาว เป็นโครงการเพื่อซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี ในประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 7x180 เมกะวัตต์ สำหรับ

ขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย และ 1x60 เมกะวัตต์ สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้ สปป.ลาว ทั้งนี้ปริมาณพลังไฟฟ้าขายให้ 

กฟผ. บริเวณชายแดนไทย/สปป.ลาว ประมาณ 1,220 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่ง 500 กิโลโวลต์ จากโรงไฟฟ้า

พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี ผ่านชายแดนไทย/สปป.ลาว (จังหวัดเลย) มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเลย 2 - สถานไีฟฟา้

แรงสงูขอนแกน่ 4 และกอ่สรา้งเชือ่มโยงสายสง่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมความยาวสายสง่ 650 วงจร-กโิลเมตร งานกอ่สรา้ง 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 สถานี ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 1,000 MVA ติดตั้ง Line Shunt Reactor เพิม่

เตมิ 660 MVAr มวีงเงนิลงทนุโครงการประมาณ 12,060 ลา้นบาท คาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ในป ี2560 

 3.	 ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ชุดที่	2 เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการ 

ใช้ไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันสูงขึ้นมากกว่าค่าพยากรณ์ที่ใช้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ประกอบกับการดำเนินงานโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP-Renewable) มีความล่าช้า  

ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามแผนที่กำหนดไว้ กฟผ. จึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน 

โดยดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ขนาดกำลังผลิตสุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์ เพื่อ 

สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 

230 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 - พระนครเหนือ ระยะทางประมาณ 500 เมตร และงาน

กอ่สรา้งขยายสถานไีฟฟา้แรงสงูพระนครเหนอื โดยมวีงเงนิลงทนุสำหรบัระบบสง่ไฟฟา้ประมาณ 179.10 ลา้นบาท 

คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2557 
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 4.	 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่	 2 เป็นโครงการ

ปรับปรุงและขยายสายส่งที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานต่อจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่ 

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 เนื่องจากระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. ยังคงมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่เสื่อมสภาพ 

และสายส่งที่มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ยังมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 

ตามอายุการใช้งานต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับ เนื่องจากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 

ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหรือสายส่งเกิดชำรุด หรือเสียหายจากสภาพอายุการใช้งานมานาน เพิ่มความสามารถ 

ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้จ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

และเพิ่มระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยงานปรับปรุงและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 

19 สถานี งานปรับปรุงและขยายสายส่ง จำนวน 11 แนวสาย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่งเบ็ดเตล็ด  

มีวงเงินลงทุนโครงการประมาณ 21,900 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2560 

งานวิจัยและพัฒนา 

 กฟผ. มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานวิจัยภายนอก และหน่วยงาน 

วิจัยภายใน กฟผ. ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ตามกรอบงานวิจัย 6 ด้าน ประกอบด้วย 

 • การทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า 

 • การลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Cut) และหรือ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การพัฒนาพลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

 • การเพิ่มประสิทธิภาพ และหรือ ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า 

 • การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า 

 • การสนับสนุนการวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า 

 ในปี 2554 กฟผ. ได้อนุมัติให้ทุนวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ รวม 22 โครงการ และมีโครงการวิจัยที่แล้ว

เสร็จในปี 2554 รวม 27 โครงการ อาทิ 

 • โครงการพัฒนาระบบตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก เป็นการออกแบบและสร้างระบบติดตาม

ดวงอาทิตย์ที่ใช้วัสดุภายในประเทศ มีต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงานที่จะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบบที่ติดตั้งอยู่

กับที่ ซึ่งมีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายนประมาณร้อยละ 28 โดยใช้น้ำหนักของน้ำในการขับเคลื่อน

ระบบตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียว แทนการใช้มอเตอร์และอุปกรณ์ทดรอบ เช่น เฟืองทดรอบรอก 

หรือสายพาน ซึ่งอาศัยน้ำหนักถ่วงที่แตกต่างกันทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแกนหมุน

ระบบติดตามดวงอาทิตย์จะทำงานเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 9.00 ถึง 15.00 น. นอกจากนี้ยังมี

ระบบป้องกันการแกว่งไป-มา (Shock Absorber) เพื่อป้องกันการสั่นไหวที่เกิดจากกระแสลมหรือ

พายุที่พัดมากระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์อีกด้วย จากผลการวิจัยพบว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์   

ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาน้อย ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้หมุนตาม  

ดวงอาทิตย์ การติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ประมาณร้อยละ 

15 ในรอบปี สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิคอน และร้อยละ 12.74 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

ผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอนเมื่อเทียบกับระบบติดตั้งอยู่กับที่  

 ผลงานวิจัยการพัฒนาระบบตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักของ กฟผ. นี้ ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2554 
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 • โครงการพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วย

เปลวความร้อน เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมสั่งงานแขนหุ่นยนต์พ่นเคลือบที่ กฟผ. มีใช้งานอยู่

ให้สามารถทำงานกับชิ้นงานที่มีรูปทรงอื่นๆ ของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่แขน  

หุ่นยนต์นี้มีโปรแกรมการทำงานรองรับกับอุปกรณ์สำคัญในโรงไฟฟ้าได้เพียง 5 แบบเท่านั้น หาก

ต้องการให้ทำงานกับชิ้นงานที่มีรูปร่างต่างไป จะต้องจัดซื้อโปรแกรมสั่งงานเพิ่มจากบริษัทผู้ผลิต

ในต่างประเทศ ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ซอฟท์แวร์ Open Source มาพัฒนาโปรแกรมสำหรับ  

การวัดค่าพิกัดอย่างละเอียด และสร้างรูปร่างของชิ้นงาน แล้วนำผลที่ได้มาทำการพัฒนาโปรแกรม

สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่และตำแหน่งของหัวเชื่อม ซึ่งตลอดการทำงานจะต้องไม่สัมผัสถูกผิว

ชิ้นงาน และเคลื่อนที่ในระยะห่างจากชิ้นงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ชิ้นงานพ่นเคลือบที่สมบูรณ์   

ผลการวิจัยได้มีการพัฒนาเทคนิคและโปรแกรมใช้งานที่สำคัญ ดังนี้ 

   - การสรา้งรปูรา่งชิน้งานใหม่ๆ  ทัง้ทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนั เชน่ Transition piece และ Combustion 

basket รวมถึงชิ้นงานที่มีลักษณะซับซ้อน เช่น Turbine Vane Turbine Blade และ Shroud 

เป็นต้น 

   - การสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ ในการพ่นเคลือบพื้นผิวภายในของชิ้นงานลักษณะ

ท่อ และพื้นผิวภายนอกของชิ้นงานที่มีลักษณะซับซ้อน 

 จากผลการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นพบว่าสามารถทำงานได้ดีและรวดเร็ว ทำให้สถานีพ่นเคลือบด้วย 

หุ่นยนต์มีศักยภาพในการรับทำงานได้เพิ่มขึ้น  

 • โครงการพัฒนาวัสดุประสานร่วมปูนซีเมนต์ ผงฝุ่นหิน และเถ้า

ลอย โดยใช้เถ้าลอยแม่เมาะที่มีปริมาณ Free Lime ต่างๆ กัน เป็นโครงการ

ที่ กฟผ. ต้องการทราบว่า เถ้าลอยแม่เมาะที่นำไปใช้แทนปูนซีเมนต์ในเชิง

พาณิชย์ มีปริมาณ Free Lime สูงเกินกว่าร้อยละ 2 จะส่งผลต่อคุณสมบัติ

ของคอนกรีตอย่างไรบ้าง โดยทำการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของเพสต์และ

มอร์ต้าร์ คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติด้านความคงทนของคอนกรีตที่ใช้

วัสดุประสานร่วมปูนซีเมนต์ เถ้าลอย และผงฝุ่นหิน โดยใช้เถ้าลอยที่มีปริมาณ 

Free Lime สูงถึงร้อยละ 4.51 เปรียบเทียบกับเถ้าลอยที่มีปริมาณ Free 

Lime ร้อยละ 0.83 ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการมีอยู่ของ Free Lime ในเถ้า

ลอยแม่เมาะส่วนใหญ่กระจายอยู่นอกอนุภาคของเถ้าลอย และอาจมีปริมาณ

เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยสำคัญที่อยู่ภายในอนุภาคของเถ้าลอย จากการใช้เถ้า

ลอยที่มีปริมาณ Free Lime สูงขึ้นส่งผลให้เพสต์และมอร์ต้าร์มีคุณสมบัติ 

พืน้ฐานเปลีย่นไปเลก็นอ้ย กลา่วคอื มกีารกอ่ตวัเรว็ขึน้ ขณะทีก่ารขยายตวัเพิม่ขึน้ 

แต่ยังอยู่ในมาตรฐาน ASTM C618 ส่วนคุณสมบัติทางกลมีกำลังรับแรงอัด 

เพิ่มขึ้นที่อายุเริ่มต้น สำหรับคุณสมบัติของความคงทนพบว่า การขยายตัว

เนื่องจากปฎิกิริยาระหว่างอัลคาไลกับมวลรวม และการซึมผ่านคลอไรด์เพิ่ม

ขึ้น แต่ยังดีกว่าส่วนผสมที่ใช้ปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว และยังพบว่าการใช้

วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย และผงฝุ่นหิน จะช่วยลด

การขยายตัวลงได้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเถ้าลอยแม่เมาะที่ ได้มาตรฐาน 

มอก.2135 ที่มีปริมาณ Free Lime สูงเกินนั้น ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้

คุณสมบัติของเพสต์และมอร์ต้าร์เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐาน มอก. และ 

ASTM ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุประสานร่วมปูนซีเมนต์ 

เถ้าลอย และผงฝุ่นหินในงานคอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
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 • โครงการพัฒนาศักยภาพในการซ่อมอะไหล่เครื่อง Gas Turbine เป็นโครงการที่ต้องการเรียนรู้ 

และผลิตชิ้นงานอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงหัวฉีด (Fuel Nozzle) และผลิตชิ้นงานใหม่ของหัวฉีดเครื่องกังหันแก๊ส 

รุ่นเก่าๆ ที่ กฟผ. มีใช้งานซึ่งนับวันจะหาซื้อได้ยากและต้องใช้เวลานานในการสั่งผลิตจากต่างประเทศ      

การตรวจสอบและซ่อมบำรุง Combustion Liner และการผลิตชิ้นงานใหม่ของ Transition Piece โดยทำการ 

ศึกษาวิศวกรรมย้อนกลับของอะไหล่ ทำการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับส่งข้อมูลขนาดของอะไหล่ 

ให้กับเครื่อง Computer Numerical Control (CNC) ทำการผลิตชิ้นงาน ทำการประกอบชิ้นงาน ทำการทดสอบ 

อะไหล่ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากลและทดลองนำเข้าใช้งาน ผลการวิจัยทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุง 

การจัดการข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการซ่อมชิ้นส่วนของหัวฉีดกังหันแก๊ส (Fuel Gas 

Swirl Tip) ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นชุดคำสั่งเพื่อให้ 

เครื่อง CNC ทำการ Machine ชิ้นงานหัวฉีดกังหันแก๊ส จากข้อมูลขนาดและตำแหน่งที่วัดจากเครื่องวัดแบบ  

3 มิติ (Coordinate Measuring Machine, CMM) ได้ หัวฉีดกังหันแก๊สที่ซ่อมเสร็จและผ่านการทดสอบตาม 

มาตรฐานแล้ว ได้นำไปใช้ซ่อมบำรุงกับโรงไฟฟ้าต่างๆ แล้ว ซึ่งสามารถทำงานได้เป็นปกติ ในส่วนของงานซ่อม 

Transition Piece และ Combustion Liner ได้ร่วมกับหน่วยงานวิจัยในประเทศจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุ   

พ่นเคลือบที่มีจำหน่ายในตลาดรองรับการเลือกใช้วัสดุ และ Parameter ที่เหมาะสมในการใช้วัสดุพ่นเคลือบ

กันความร้อน Thermal Barrier Coating (TBC) ชนิดและการพ่นเคลือบป้องกันการสึก (Wear Coating) 

นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนของ Transition Piece เพื่อก้าวไปสู่การผลิต

อะไหล่ใช้เองในอนาคต 
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การพัฒนาองค์การ และทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  กฟผ. ให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ขององค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคนและระบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการ 

ขบัเคลือ่นภารกจิและสอดรบักบัวสิยัทศันอ์งคก์าร โดยในป ี2554 กฟผ. ไดท้บทวนแผนบรหิารกำลงัคน กฟผ. 5 ปี 

(2553-2557) ซึง่ยงัคงกลยทุธแ์ละแนวทางดำเนนิการของแผนเชน่เดมิ คอื ใหม้กีารสรา้งบคุลากรรุน่ใหมท่ดแทน 

กำลงัคนทีจ่ะขาดในอนาคต ใหส้ามารถรองรบัการสบืทอดภารกจิขององคก์ารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 

กฟผ. จะมีกำลังคนในจำนวนและคุณภาพที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  กฟผ. มุง่พฒันาบคุลากรตัง้แตเ่ริม่เขา้ทำงานจนเกษยีณอาย ุ

และครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นเทคนคิ การบรหิารจดัการ การดแูล

สขุภาพอนามยั และการพฒันาคณุภาพชวีติ โดยเนน้การเพิม่คณุคา่

ของบคุลากรใหเ้ปน็คนเกง่ เปน็มอือาชพีในระดับสากล เป็นคนดีมี

คุณธรรม เสียสละ อุทิศตนเพื่อองค์การ สังคม และประเทศชาติ 

และเป็นคนมีความสุข มีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ 

เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายหลักขององค์การคือ การเป็น

องค์การแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ  

  กฟผ. ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ปฏิบัติงานในการ 

พัฒนาตนเอง และบทบาทของหัวหน้างานในการที่จะส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยการเป็นผู้สอนงาน 

และพี่เลี้ยง (Coach and Mentor) ซึ่งนอกจากการสอนงานแลว้

ยงัเปน็ผูป้ลกูฝงัคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ารใหก้บัผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ตามแผนที่กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 

(Development Roadmap) ของ กฟผ. กำหนดการพัฒนาบุคลากรเป็น 4 เส้นทางหลัก ได้แก่ 

 • เส้นทางตามตำแหน่ง เป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารซึ่งอยู่ในโครงสายบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ

หัวหน้าแผนกขึ้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยในโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการประเมิน (Calibration) 

และการพฒันา (Development) ควบคูก่นัไป ผูบ้รหิารจะไดร้บัการประเมนิในมติติา่งๆ ตาม Success Profile 

ไดแ้ก ่ความรู ้ (Organizational Knowledge) ประสบการณ ์(Experience) ความสามารถในงาน (Competency) 

และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) จากนั้นจะได้รับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังขาด 

  ทัง้นี ้สำหรบัผูบ้รหิารระดบั 11 ขึน้ไปจะไดร้บัการประเมนิผา่นทาง Assessment Center และผลทีไ่ดจ้าก 

การประเมนิจะนำมาจดัทำเปน็แผนการพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) ซึง่รวมถงึการสง่อบรม 

ในสถาบันชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตรงตามความจำเป็น  

 • เส้นทางการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เป็นโปรแกรมสำหรับเตรียม

ความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานที่จะก้าวสู่ตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับ 8 จนถึงระดับ 10 รวมถึงโปรแกรม 

การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปี โดยในช่วงดังกล่าวผู้ปฏิบัติงาน

ใหม่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์การสายงานต่างๆ รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมที่เป็น Action Learning เพื่อ

ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล เอาใจใส่ชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม 
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 • เส้นทางการเสริมสร้างทางเทคนิคเฉพาะตาม 

ความจำเป็นของสายงาน เน้นการพัฒนาทาง

ด้านเทคนิคที่เป็นธุรกิจหลักของ กฟผ. และ

เป็นภารกิจหลักของสายงาน 

 • เส้นทางการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ การบริหาร 

คณุภาพและเพิม่ผลผลติ ความปลอดภยัและการ

รบัรองระบบมาตรฐานสากล เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จริยธรรม สุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ออกแบบ 

ให้เหมาะสมสำหรับบุคลากรตามช่วงอายุต่างๆ 

ตั้งแต่ 40-55 ปี และ อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นการ

เตรียมตัวก่อนเกษียณ เพื่อให้บุคลากรสามารถ 

ดำเนนิชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุหลงัการเกษยีณ  

  นอกจากนี้ กฟผ.ยังส่งบุคลากรไปอบรมและ

สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจและเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

  กฟผ. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการ 

เปลี่ยนแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ	 ด้วยระบบ				

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผล” ของแผนวิสาหกิจ กฟผ. ฉบับปี พ.ศ. 2554-2558 โดยเฉพาะการจัดทำ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฟผ. ฉบับปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อสนับสนุนให้องค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์ ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนด้านไอซีทีและพนักงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต 

และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านไอซีทีขององค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการขององค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

  สำหรบัโครงการหรอืแผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ัง้หมด ไดถ้กูกำหนดใหม้เีปา้หมายและตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

เพือ่ใชเ้ปน็กรอบในการมอบหมายภารกจิไปยงัหนว่ยงานระดบัตา่งๆ ใหเ้กดิความสอดคลอ้ง และเปน็ไปในทศิทาง 

เดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ กฟผ. และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน 

และภายนอก กฟผ. อย่างยั่งยืนต่อไป  

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

  ในปี 2554 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรองนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน 

สารสนเทศ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 2 และ คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กฟผ. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรือ่งแนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหนว่ยงานภาครฐั พ.ศ. 2553 

ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดส่งร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาในรายละเอียดก่อนประกาศใช้  
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  นอกจากนี ้กฟผ. ยงัคงรกัษาคณุสมบตัคิวามมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2005 (Information System Security) ครอบคลุมการให้บริการ E-Mail การให้บริการเรียกดูข้อมูลผ่าน 

เว็บไซต์ อินทราเน็ต โมเด็ม และ VPN รวมทั้งบริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยได้รับการตรวจประเมินรับรอง 

มาตรฐานจากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปในปี 2554  

  สำหรบัระบบสารสนเทศหลกัทีส่ำคญัของ กฟผ. ไดแ้กร่ะบบงานองคก์ร (Enterprise Resource Planning : 

ERP) ซึ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2552 กฟผ. ได้บำรุงรักษาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

กระบวนการทางธรุกจิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้อยูเ่สมอ ตลอดจนเสรมิสรา้งความมัน่คงปลอดภยัดว้ยการพฒันาแผน 

และทดสอบกู้คืนระบบกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งผลการทดสอบทำได้ดีกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนกรณีเกิดมหาอุทกภัยใน

ปี 2554 นั้น ระบบสารสนเทศหลักของ กฟผ. ได้รับการป้องกันทั้งทางกายภาพ และมาตรการทางเทคนิคของ

โครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบของระบบ จึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 จากภารกิจในการจัดหา ผลิต และส่งพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม กฟผ. ได้ดำเนินการด้วยความคำนึงถึงประชาชนทั้งในขั้นตอนของกระบวนการผลิตไฟฟ้า (CSR       

In Process) และนอกกระบวนการผลติ (CSR After Process) ตลอดจนกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีมุ่ง่ 

พฒันาคณุภาพชวีติ และส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการยอมรับและสามารถ  

อยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนืระหว่าง กฟผ. กับชุมชน 

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 กฟผ. ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบาย

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร ประกอบ 

ดว้ยการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ของ กฟผ. ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการจดัการและควบคมุปรมิาณมลสารทีร่ะบายจากโรงไฟฟา้ใหด้กีวา่ 

เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ดำเนินการโครงการลด

ก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงาน

หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2554 

มีดังนี้ 

 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ 

 เป็นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โดยให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ สังคม 

และกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน โดยในปี 2554 มีโครงการที่ได้

รับความเห็นชอบแล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ 

ชุดที่ 2 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 อยู่ระหว่าง 

ขั้นตอนการนำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 กฟผ. ได้มุ่งดำเนินงานเพื่อการป้องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า 

รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งอาจมีผลต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งใน

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ และทัศนคติชุมชน โดยผลตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจำตลอดปี 2554 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด 

 การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ปี 2554 กฟผ. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่สถาบันทางวิชาการต่างๆ เพื่อทำการวิจัยด้าน

การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า การพัฒนาชุมชนรอบ

พื้นที่โรงไฟฟ้า และการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ เป็นจำนวนเงิน

ประมาณ 46 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในโครงการพัฒนาฐาน

ข้อมูลลมของประเทศไทย 

 การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื้นที่สำหรับการพัฒนา 

โครงการใหม่ 4 โครงการ รวม 9 ครั้ง 
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 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 กฟผ. ได้ดำเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM : Clean Development Mechanism) 

เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ขณะนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 10 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับ

หนังสือรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LOA : Letter of Approval) จากองค์การบริหารจัดการ

กา๊ซเรอืนกระจก (อบก.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจำนวน 7 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟา้ 

พลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 5 โครงการ ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนแม่กลอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

เขือ่นขนุดา่นปราการชล และเขือ่นแควนอ้ย โครงการระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์และโครงการปรบัปรงุ 

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10 และ 11 (Retrofitting Turbines) 

 สำหรับปี 2554 โครงการ EGAT Irrigation Value Based Micro Hydro ที่เขื่อนแก่งกระจาน และ

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้รับหนังสือรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LOA : Letter of Approval) 

จาก อบก. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และได้ผ่านการพิจารณาเป็นโครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย 

(Crown Standard)  

 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการสร้างโรงไฟฟ้า 

 การพัฒนาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อ

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยการปฏบิตัติามขอ้กำหนดของภาครฐัและกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ 

ได้เน้นถึงการประเมินผลกระทบทางสังคม Social Impact Assessment (SIA) และการประเมินผลกระทบ

ทางสขุภาพ Health Impact Assessment (HIA) รวมถงึการนำระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานสากล   

(ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 18001) 

มาใช้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ  

มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

และสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความ        

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. 
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การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 

 กฟผ. ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างมี 

ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 18 ปี มีผลงานแห่ง

ความสำเรจ็ปรากฏเปน็รปูธรรม โดยสามารถลดปรมิาณความตอ้งการ 

ใช้ไฟฟ้าสูงสุด และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 2,379 

เมกะวัตต์ และ 14,122 GWh. รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ประมาณ 8.7 ล้านตัน  

 ในปี 2554 กฟผ. ได้ดำเนินโครงการยกระดับห้องเรียน   

สเีขยีวมุง่สูโ่รงเรยีนสเีขยีว เพือ่ใหโ้รงเรยีนในโครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว 

เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 

โรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนโรงเรียนที่มีห้องเรียนสีเขียวที่มีอยู่ 426 

โรงเรียน ให้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน และขยายเครือข่ายให้

โรงเรียนใกล้เคียงมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนเครือข่าย 

จำนวน 329 โรงเรียน 

 นอกจากนี้ ในปี 2554 กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงผ่านโครงการฉลากเบอร์ 5 โดย กฟผ. 

และกระทรวงพลังงาน ร่วมกับผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงนาม 

ความรว่มมอืโครงการฉลากเบอร ์5 ใหม ่ไดแ้ก ่เครือ่งทำนำ้อุน่ เตารดี 

และหลอดตะเกียบเบอร์ 5 ชนิดเกลียว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 

เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บัประชาชน หลงัจากที ่กฟผ. ประสบความสำเรจ็

ในการรณรงคใ์หป้ระชาชนใชห้ลอดตะเกยีบแทนหลอดไส ้กฟผ. ยงัได้ 

เผยแพร่โฆษณาการประหยัดพลังงานจากการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 

ผ่านสื่อสาธารณะ โดยนำเสนอผ่านผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่เปลี่ยน

มาใชห้ลอดผอมเบอร ์5 แลว้เหน็ผลประหยดัจรงิ ทัง้นี ้รวมผลติภณัฑ ์

ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพและฉลาก Standby Power  

1-watt แล้วทั้งสิ้น 15 ผลิตภัณฑ์ 

การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน 

 กฟผ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชนต่างๆ 

ในพื้นที่ภาคใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนพะโต๊ะ บ้านปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นอีก 

ความภาคภูมิใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทย เพื่อเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าและส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การคิดพิจารณาและมองเห็นถึงศักยภาพ ทรัพยากร และวิถีภูมิปัญญาของท้องถิ่นเอง นำไปสู่การสร้างการมี 

ส่วนร่วมของคนในชุมชนในการตัดสินใจและร่วมลงมือทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องตามความต้องการ 

และช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและ

งบประมาณสำหรับระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,000,000 บาท 

สมทบร่วมกับงบประมาณของชุมชนเอง รวมถึงส่งพนักงานเข้าร่วมดำเนินการก่อสร้างร่วมกับชาวชุมชนบ้าน 

ปากทรง ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนพะโต๊ะยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนแห่งใหม่ เพื่อเป็นแบบ 

อย่างที่ดีให้กับชุมชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสำหรับพัฒนาตนเองได้ในอนาคต 

สะท้อนให้เห็นถึงวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีหัวใจสำคัญคือ พลังร่วมของชุมชนสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง    

วิถีภูมิปัญญารู้ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและมีคุณค่า ช่วยนำพาให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน  

 การดำเนินงานมุ่งสร้างสัมพันธ์อันดีและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ควบคู่กับการให้ความรู้ความเข้าใจ 

ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การยอมรับของประชาชน โดยดำเนินการ 

 1. การสร้างสัมพันธ์อันดี  

 มุ่งดูแลชุมชนด้วยความใส่ใจและจริงใจ นำมาซึ่งการยอมรับและมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา

แหล่งผลิตไฟฟ้าในชุมชนในพื้นที่เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า และพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่  

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

 กฟผ. รว่มกบัชมุชนในการพฒันาและเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติชมุชนรอบพืน้ทีเ่พิม่กำลงัผลติและพืน้ทีพ่ฒันา 

แหล่งผลิตไฟฟ้า ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพอนามัย การพัฒนาอาชีพหลัก และ

อาชีพเสริม การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการทำจุลินทรีย์ที่มีประสทิธภิาพเพือ่นำมาใชใ้นดา้น

การเกษตรและรกัษาสิง่แวดลอ้ม นำไปสูก่ารพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื  

 3. การดูแลชุมชนในวิกฤตภัยธรรมชาติ 

 ในรอบปีที่ผ่านมา กฟผ. ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในการฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้แก่ อุทกภัย 

ในพืน้ทีภ่าคใต ้มหาอทุกภยัจากภาคเหนอืสูภ่าคกลาง และภยัหนาวในพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 กฟผ. ดำเนนิกจิกรรมสง่เสรมิการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มรว่มกบัชมุชนและหนว่ยงานภาครฐัในทอ้งที ่ โดยนอ้มนำ 

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

และดูแลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

 1. โครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ”  

 กฟผ.ดำเนินโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” จำนวน 984,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 

โดย กฟผ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำกล้าไม้ต้นยางนาจากบ้านพ่อ คือ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา 

จำนวน 9 ต้น ไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเปิดโครงการวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ซึ่งตรงกับ

วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ณ เขื่อน 

และโรงไฟฟ้าที่ได้รับพระราชทานนามทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

โรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา  
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 2. โครงการ กฟผ. เฉลมิพระเกยีรต ิสรา้งปา่เพิม่แหลง่นำ้
เขือ่นสริกิติิ ์78 พรรษามหาราชนิี 

 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการ   

บรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ขอความร่วมมือ

กระทรวงตา่งๆ และกระทรวงพลงังาน รว่มกนัถวายความจงรกัภกัดภีายใต ้

แนวคิด “ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ถวายแม่” กฟผ. จึงดำเนินโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมด้วยการปลูกบำรุงรักษาในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 780 ไร่ 

และมุ่งเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มแหล่งน้ำ ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ 

จำนวน 780 ฝาย บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 

 3. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ 

 กฟผ. ร่วมส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ทำกิน 

ว่างเปล่า และสร้างความตระหนักให้ชุมชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะและในชุมชน ด้วยการส่งเสริมปลูกต้นไม ้

เศรษฐกิจโตเร็ว นอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนแล้วยังช่วยสร้าง 

มลูคา่เพิม่ในทีท่ำกนิใหก้บัชมุชน ซึง่มปีระชาชนเขา้รว่มปลกูตน้ไม ้51 ราย 

ในพื้นที่ 170 ไร่ 

 4. การสง่เสรมิอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 กฟผ. ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริม และสร้าง

ความตระหนกัใหช้มุชนมสีว่นรว่มอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไม ้และสิง่แวดลอ้ม 

ซึ่งได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการปลูกบำรุงรักษาป่าเสื่อมโทรม ด้วยการปลูก 

บำรงุรกัษา ประกอบดว้ย พืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชมุพร อำเภอเมอืง 

จังหวัดชุมพร ดำเนินการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่เลนงอกใหม่จำนวน 

500 ไร่ และบริเวณสองฝั่งคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ดำเนนิการปลกูและบำรงุรกัษาปา่ชายเลน ประกอบดว้ย การปลกูปา่ชายเลน 

จำนวน 20 ไร่ และบำรุงรักษาป่าชายเลนที่ปลูกปี 2553 จำนวน 50 ไร่ 

 5. ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยการนำจุลินทรีย์

มีประสิทธิภาพมาเป็นเครื่องมือรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยการบรรยายให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์

ในชุมชน 

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือมิตรประเทศ กรณีเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหว 

ครั้งใหญ่ ที่เมืองเซนได จงัหวดัมยิาตะ ประเทศญีปุ่น่ เกดิคลืน่ยกัษส์นึามสิรา้งความเสยีหายตอ่ชวีติ บา้นเรอืน 

ของประชาชน รวมถงึสง่ผลกระทบตอ่การผลติไฟฟา้ของประเทศญีปุ่น่ กฟผ. ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นการเร่งด่วน โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ให้สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สแก่ประเทศญีปุ่น่ในนามรฐับาลไทย โดยสง่มอบเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ของ 

โรงไฟฟา้กังหันแก๊สหนองจอก ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 123 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้ง 

ผลิตไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นในภาวะขาดแคลนไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ 

นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย  



105

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานเข็มเกียรติคุณเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

ประจำปี 2554 แก่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ณ พระทีน่ัง่อศิราวนิจิฉยั พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ

พระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงาน 

โรงไฟฟ้าบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าบ้านยาง โดยมี    

นายสุรศักดิ์ อรรถเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2554 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศให้กับ กฟผ. ในฐานะที่

สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโลกด้านบรรพชีวินวิทยาและลำดับชั้นหิน 2011 และงานแสดงฟอสซิล

เฟสติวัล ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายประภาส วิชากูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ

บริหารเชื้อเพลิง เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 
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 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ปลูกต้นไม้ต้นสุดท้ายต้นที่ 984,000 และเป็นประธาน  

ในพิธีปิดโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2554 หลังจากที่ได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ซึ่งตรงกับวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย กฟผ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

ให้นำกล้าไม้ต้นยางนาจากบ้านพ่อ คือ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา จำนวน 9 ต้น ไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์

พร้อมกันทั่วประเทศในวันเปิดโครงการ ณ เขื่อนและโรงไฟฟ้าที่ได้รับพระราชทานนาม ทั้ง 9 แห่ง 

 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 6 ล้านบาท จากนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 

ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. เพื่อสมทบโครงการ “รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อ

ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 

โดยมี นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมในพิธี 
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 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ทำพิธีส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง ของ    

โรงไฟฟ้าหนองจอก รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 244 เมกะวัตต์ ให้กับประเทศญี่ปุ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี   

นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ และนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน นายพษิณ ุจนัทรว์ทินั รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ นายครุจุติ นาครทรรพ 

รองปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทในเครือมิตซูบิชิ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมเกษม 

จาติกวณิช อาคาร ต.040 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 

 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยว 

แม่เมาะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 (Mae Moh Festival 2011) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 

โดยมี นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะ 

ผู้บริหาร กฟผ. ร่วมขบวนพาเหรดต้อนรับนักท่องเที่ยวในพิธีเปิด ณ บริเวณ สวนพฤกษชาติ เหมืองแม่เมาะ 

จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 
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 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ  

ดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2554 ซึง่จดัโดยสำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ทั้งนี้ กฟผ. 

ได้รับรางวัลการบริหารการจัดการองค์กรดีเด่น ครั้งที่ 5 และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากระบบติดตามดวงอาทิตย์

แบบถ่วงน้ำหนัก (Solar Weighted Tracking System) ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็น   

โรงแรกของประเทศและของโลกทีน่ำระบบนีม้าใช ้ณ เมอืงทองธาน ีกรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2554 

 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. รับมอบ “หนังสือให้คำรับรองโครงการกลไกการพัฒนา         

ที่สะอาด” และ “รางวัล มาตรฐานมงกฎุไทย” โดย นายศริธิญัญ ์ไพโรจนบ์รบิรูณ ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 

สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  



110

 ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญางานซื้อและจ้าง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ระหว่าง นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. 

กับผู้แทนกลุ่มกิจการร่วมค้าซีเมนส์และมารูเบนิ (Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Limited และ 

Marubeni Corporation) โดยมี ดร.ฮันส์ ไฮน์ริช ชูมัคเคอร์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประจำประเทศไทย และ มร.เซจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม

พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 

 ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาหลอดผอม 

เบอร์ 5 ชุด “กฎใหม่ของการลงทุน” โดยมี นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาชุดนี้ ณ โรงแรมโซฟิเทล 

เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 
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 กฟผ. ร่วมออกร้านเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อร้าน “กฟผ. สนับสนุน 

คนไทยทำความดีตามรอยพ่อ” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานกาชาด คือ “84 พรรษามหาราช  

ตามรอยพระบาท กาชาดชว่ยไทย ถวายไทอ้งคร์าชนั” เพือ่รว่มถวายความจงรกัภกัดแีดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2554 

ณ ถนนราชดำเนินนอก บริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 (ใกล้สี่แยกพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ 

 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ Mr.Ichiro Fukue Director, Senior Vice President 

เป็นประธานเปิดงาน Open House Ceremony บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS) ซึ่งเป็นบริษัทที ่

จดัตัง้ขึน้เพือ่ดำเนนิธรุกจิใหบ้รกิารงานซอ่มอปุกรณเ์ครือ่งกงัหนัแกส๊ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยม ีนายสมบตั ิศานตจิาร ี

อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ณ อาคาร Administration Building ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  
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 นายประภาส วิชากูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.  รบัมอบเกยีรตบิตัรเพือ่รบัรองวา่ 

เหมอืงแมเ่มาะเปน็สถานประกอบการอตุสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว จากนายยงยทุธ ทองสขุ รองปลดั

กระทรวงอตุสาหกรรม ณ โรงแรมเวยีงลคอร จงัหวดัลำปาง เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2554 

 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยทั้งในการฟื้นฟูการจ่ายไฟ ให้นิคม

อุตสาหกรรมโรจนะ และสหรัตนนคร การจัดโรงครัวเคลื่อนที่พร้อมมอบอาหารกล่องและถุงยังชีพ น้ำจุลินทรีย์ 

แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อยู่รอบสำนักงานของ กฟผ. พร้อมทั้งการฟื้นฟูวัด โรงเรียน และชุมชนต่างๆ 

หลังน้ำลดให้เข้าสู่ภาวะปกติ ในโครงการ “กฟผ. รวมใจคืนความสดใสสู่สังคม” 
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ข้อมูลและสถิติ

กำลังผลิตในระบบ      

	 	 	 	 	ประจำปี	2554	 	 	 	ประจำปี	2553		 	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	 	 ประเภทโรงไฟฟ้า	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	

             เมกะวัตต์	 	 							ร้อยละ	 			เมกะวัตต์	 						ร้อยละ	 				ร้อยละ	

กำลังผลิตของ กฟผ.      

 พลังความร้อน   4,699.00   14.94  4,699.00   15.20  -

 พลังความร้อนร่วม  6,866.00   21.83  6,866.00  22.21   -    

 พลังน้ำ   3,424.18   10.89   3,424.18  11.07  -    

 ดีเซล   4.40    0.01  4.40  0.01  -    

 พลังงานนอกรูปแบบ  4.55   0.02  4.55  0.01  -    

รวมกำลังผลิตติดตั้งของ กฟผ.  14,998.13   47.69  14,998.13  48.50  -    

กำลังผลิตจากแหล่งอื่น      

 ภายในประเทศ      

 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่   12,081.69    38.42   12,151.59  39.30   (0.58)  

 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  2,182.30   6.94   2,182.30  7.06    -    

 ภายนอกประเทศ      

 สปป. ลาว    1,884.60   5.99  1,288.00   4.17    46.32  

 สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย  300.00    0.96  300.00  0.97   -    

รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น  16,448.59   52.31  15,921.89  51.50  3.31  

  รวมกำลังผลิตในระบบ  31,446.72    100.00  30,920.02  100.00   1.70 
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน    

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิรายเดือน   

	 เดือน	 			พลังไฟฟ้าสูงสุด	(เมกะวัตต์)	 							เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

    ปี 2554     ปี 2553     เมกะวัตต์     ร้อยละ

 ม.ค.  21,288.30  20,969.50    318.80    1.52  

 ก.พ.  22,206.90  21,872.29    334.61    1.53  

 มี.ค.  23,156.33  23,304.05   (147.72)   (0.63)  

 เม.ย.  23,322.12  23,897.72   (575.60)   (2.41)  

 พ.ค.*  23,900.21   24,009.90   (109.69)   (0.46)  

 มิ.ย.  23,029.24   23,237.30   (208.06)   (0.90)  

 ก.ค.  23,351.35   22,865.50    485.85    2.12  

 ส.ค.  23,442.50   21,893.42    1,549.08    7.08  

 ก.ย.  22,808.58   22,214.97    593.61    2.67  

 ต.ค.  22,062.10   21,774.48    287.62    1.32   

 พ.ย.  20,954.60   22,294.75   (1,340.15)   (6.01)  

 ธ.ค.  21,104.90   22,302.20   (1,197.30)   (5.37)  

 ความต้องการ 23,900.21  24,009.90  (109.69)   (0.46)  

 พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี 

หมายเหต * ปี 2554 เกิดขึ้นในวันอังคารที่  24 พฤษภาคม 2554  เวลา 14.00 น.  
             ปี 2553 เกิดขึ้นในวันอังคารที่  10 พฤษภาคม 2553  เวลา 14.00 น.  

	 เดือน	 				พลังงานไฟฟ้าสุทธิ	(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)	 									เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

          ปี 2554       ปี 2553  (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)   ร้อยละ

 ม.ค.   12,310.03  12,290.20   19.83    0.16 

 ก.พ.   12,286.64  12,351.39  (64.75)   (0.52) 

 มี.ค.   13,574.12  14,181.52  (607.40)   (4.28) 

 เม.ย.   13,060.57  13,606.65  (546.08)   (4.01) 

 พ.ค.   14,337.77  14,546.94  (209.17)   (1.44) 

 มิ.ย.   13,936.46  13,933.53   2.93    0.02 

 ก.ค.   14,110.89  13,916.72   194.17    1.40 

 ส.ค.   14,169.29  13,441.03   728.26    5.42 

 ก.ย.   13,807.13  13,370.17   436.96    3.27 

 ต.ค.   13,125.08  13,348.35  (223.27)   (1.67) 

 พ.ย.   12,188.67  12,629.34  (440.67)   (3.49) 

 ธ.ค.   12,056.65  12,573.69  (517.04)   (4.11) 

 รวม   158,963.30  160,189.53  (1,226.23)   (0.77) 
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การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าสุทธิ    

	 	 	 	 ผลิตจาก	 									ประจำปี		2554		 												ประจำปี		2553	 	 	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

     ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง   ร้อยละ    ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง    ร้อยละ          ร้อยละ    

ระบบผลิตของ กฟผ.      

 ก๊าซธรรมชาติ   44,539.52  28.02  49,301.74  30.78  (9.66) 

 ลิกไนต์   16,801.71  10.57  16,055.20  10.02   4.65 

 พลังน้ำ   7,912.97  4.98  5,325.20  3.33   48.59 

 น้ำมันเตา   1,176.75  0.74  514.93  0.32   128.53 

 น้ำมันดีเซล   28.47  0.02  34.72  0.02  (18.00) 

 พลังงานทดแทน   7.84        -  7.10        -   10.42 

รวม กฟผ.ผลิต   70,467.26  44.33  71,238.89  44.47  (1.08) 

ซื้อ      

 ภายในประเทศ      

 • ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่      

   ก๊าซธรรมชาติ  51,440.84  32.36  57,338.72  35.79  (10.29) 

   ถ่านหิน   10,804.52  6.80  10,035.79  6.27   7.66 

   น้ำมัน   479.88  0.30  401.47  0.25   19.53 

  รวม   62,725.24  39.46  67,775.98  42.31  (7.45) 

 • ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก      

   ก๊าซธรรมชาติ  10,575.23  6.65  9,894.23  6.18   6.88 

   ถ่านหิน   2,040.76  1.28  1,740.64  1.09   17.24 

   พลังน้ำ   31.84  0.02  23.64  0.01   34.69 

   น้ำมัน   20.69  0.01  22.53  0.01  (8.17) 

   พลังงานชีวมวล  2,282.87  1.44  2,216.23  1.38   3.01 

  รวม   14,951.39  9.40  13,897.27  8.68   7.59 

 ต่างประเทศ      

 • สปป.ลาว   10,704.05  6.74  7,007.69  4.37   52.75 

 • มาเลเซีย   115.36  0.07  269.70  0.17  (57.23) 

  รวม   10,819.41  6.81  7,277.39  4.54   48.67 

  รวมซื้อ   88,496.04  55.67  88,950.64  55.53  (0.51) 

 รวมผลิตและซื้อ   158,963.30  100.00  160,189.53  100.00  (0.77) 
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การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า    

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย    

	 	 	 	 ลูกค้า	 									ประจำปี		2554	 	 									ประจำปี		2553	 	 	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

     ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง  ร้อยละ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง   ร้อยละ        ร้อยละ    

 การไฟฟ้านครหลวง  45,734.94  29.54  46,635.38  29.87  (1.93) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  106,034.06   68.49   106,413.58  68.15  (0.36) 

 ลูกค้าตรง    1,580.60   1.02   1,595.07  1.02  (0.91) 

 ไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าชั่วคราว  128.04   0.08   170.60  0.11   (24.95) 

 การไฟฟ้าลาว   696.56  0.45   1,042.18   0.67  (33.16) 

 การไฟฟ้ามาเลเซีย  322.91   0.21   0.83   0.00  - 

 การไฟฟ้ากัมพูชา  315.75  0.21  272.13  0.18   16.03 

 อื่นๆ    4.72   0.00   6.11  0.00  (22.75) 

 รวมทั้งสิ้น   154,817.58   100.00  156,135.88  100.00   (0.84) 

     

	 ลูกค้า	 ประจำปี		2554	 ประจำปี		2553	 									เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

  บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง         ร้อยละ

การไฟฟ้านครหลวง   2.55  2.55   0.12 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2.56  2.59  (0.93) 

ลูกค้าตรง    2.71  2.69    0.74 

ไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าชั่วคราว  5.28  4.16    26.86 

การไฟฟ้าลาว   1.86  1.85    0.87 

การไฟฟ้ามาเลเซีย   4.83  2.48    94.52 

การไฟฟ้ากัมพูชา   3.12  3.08    1.20 

อื่นๆ   1.91  1.95  (2.05) 

ราคาขายเฉลี่ย   2.57  2.57     - 

การใช้เชื้อเพลิง    

	 ชนิดเชื้อเพลิง	 	 				ปริมาณการใช้	 	 	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

      ปี 2554      ปี 2553       ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)  380,780.06   428,018.16  (11.04) 

น้ำมันเตา (ล้านลิตร)*   314.35   140.08   124.41 

ลิกไนต์ (ล้านตัน)   17.16   16.40   4.63 

น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)*  11.08   12.43  (10.86) 

หมายเหตุ  * ไม่รวม REGCO, KEGCO  และ RGCO  



117

ระบบส่งไฟฟ้า    

	 ระดับแรงดัน	 	 	 ประจำปี		2554	 	 	 	 ประจำปี		2553	

	 (กิโลโวลต์)	 	ความยาวสายส่ง	 จำนวนสถานี	 พิกัดหม้อแปลง	 ความยาวสายส่ง	 จำนวนสถานี	 พิกัดหม้อแปลง

	 	 	วงจร-กิโลเมตร	 ไฟฟ้าแรงสูง	 เมกะโวลต์แอมแปร์	 วงจร-กิโลเมตร	 ไฟฟ้าแรงสูง	 เมกะโวลต์แอมแปร์

 500  3,469.54  11  20,849.99  3,721.95  10  15,849.99 

 230  13,950.12  69  47,460.04  13,541.46  68  44,560.04 

 132  8.70  -  133.40  8.70  -  133.40 

 115  13,047.67  130  14,598.74  13,325.84  130  14,573.74 

 69  18.80  -  -  18.80  -  - 

 300 (HVDC)  22.99  -  388.02  22.99  -  388.02 

 รวมทั้งระบบ  30,517.82  210  83,430.19  30,639.74  208  75,505.19 

       

การดำเนินงานอ่างเก็บน้ำ   

	 	 	 การดำเนินงาน	 ปี	2554	 	 ปี	2553		 	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)

ความจุอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.เมตร)*  62,290  62,290   - 

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ.สิ้นเดือน ธค.(ล้าน ลบ.เมตร)*  54,406  44,002    23.64 

ปริมาณน้ำเข้าอ่าง  (ล้าน ลบ.เมตร)*  58,646  32,963    77.92 

ปริมาณน้ำที่ปล่อย  (ล้าน ลบ.เมตร)*   

 • ปล่อยผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า      42,801  30,958    38.26 

 • ปล่อยโดยไม่ผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    2,297  2,137    7.49 

 • ปล่อยเพื่อการชลประทานโดยเฉพาะ**   523  689  (24.16) 

 • ปล่อยใช้ประโยชน์อื่น  -  -    -

 • ระเหยและสูญหาย     2,851  2,996  (4.84) 

 • รวม      48,470  36,780    31.79 

ปริมาณน้ำที่สูบขึ้นจากอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.เมตร)**  413  603  (31.57) 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)***  7,913  5,325    48.61 

อัตราการใช้น้ำผลิตไฟฟ้า (ลูกบาศก์เมตร/กิโลวัตต์ชั่วโมง)  5.62  6.11  (8.02)

*  ไม่รวมเขื่อนปากมูล,ลำตะคองและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก   
**  ปริมาณน้ำที่สูบจากเขื่อนภูมิพล,ศรีนครินทร์และลำตะคอง   
*** พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของกฟผ.   

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.     

     

	 ระดับการศึกษา	 		31	ธันวาคม	2554	 		31	ธันวาคม	2553	 	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	 	 	 คน	 				ร้อยละ	 	 คน	 				ร้อยละ	 					ร้อยละ

ปริญญาตรีขึ้นไป   7,286  31.70  7,177  31.77  1.52

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  7,677  33.41  7,051  31.21  8.88

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3,476  15.13  3,694  16.35  (5.90)

ต่ำกว่า ปวช.   4,542  19.76  4,669  20.67  (2.72)

รวม   22,981  100.00  22,591  100.00  1.73
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ปรับปรุงใหม่) งบกำไรขาดทุน

รวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 

2553 (ปรับปรุงใหม่) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย และของเฉพาะการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ

ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 

จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและรวมอยู่ในงบการเงินรวม งบการเงินของบริษัทย่อยนั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย์ 

หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ในงวดปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 19.41, 24.48, 10.75 และ 10.55 ตามลำดับ 

และงวดปี 2553 (ปรับปรุงใหม่) คิดเป็นร้อยละ 14.93, 12.39, 10.72 และ 10.48 ตามลำดับ งบการเงิน

ของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรายงานของ   

ผู้สอบบัญชีนั้น และความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการ

ต่างๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น 
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 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง

กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า 

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม

ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็น  

ผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวม 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึง

ในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น สำนักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยข้างต้นนี้ 

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 (ปรับปรุงใหม่) ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของแตล่ะปขีองการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยและบรษิทัยอ่ย และของเฉพาะการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 

 

 

         (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) 

       รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน 

          ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

 

            (นางดวงพร หมื่นนุช) 

              ผู้อำนวยการสำนัก                    

  

 

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

Office of the Auditor General 

วันที่ 23 มีนาคม 2555 
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ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

 กฟผ. ได้ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2554 โดยมี    

ค่าธรรมเนียม และค่าใช่จ่ายดังนี้ ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท 

รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 900,000 บาท ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 

2554 เป็นเงิน 1,200,000 บาท ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินแต่ละธุรกิจ (Account Unbundling) 

ประจำปี 2554 เป็นเงิน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท 


