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บทน�าบทน�า

 นอกจำกภำรกิจหลักด้ำนกำรผลิต รับซ้ือ และส่งขำย
ไฟฟ้ำแล้ว กำรไฟฟ้ำฝ†ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ยงัได้แสวงหาโอกาสใหม่	ๆ 	ในกลุม่ธรุกิจพลงังานควบคู่ไปด้วย	
โดยด�ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจกำรไฟฟ้ำท่ีหลำกหลำย 
อาศัยประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญท่ีสั่งสมมาอย ่าง
ยำวนำน และความพร้อมในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น
ด้านบุคลากร	 ท่ีมีความรู ้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ
ท้ั ง ในประ เทศและต ่ำงประ เทศ ด ้านเค ร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายประเภท	
ด ้ าน เทค โน โลยี 	ท่ีมี ความ ทันสมั ย และมี การพัฒนา
อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี กฟผ. ยังลงทุนประกอบธุรกิจ
อื่น	ๆ	ผ่านบริษัทในเครืออีก	5	บริษัท	เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพ	 ความพร้อม	 ความเช่ียวชาญของ	 กฟผ. 
ท่ีจะช ่วยผลักดันและพัฒนาธุร กิจพลังงานให ้ก ้ าวไป
ข้ำงหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง
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ลักษ³ะการประกอบธุรกิจของ กฟผ.ลักษ³ะการประกอบธุรกิจของ กฟผ.
ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมพัฒนา

 โรงไฟฟ้าและระบบส่ง โรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนา

 โรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมพัฒนา

 โรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนา

 โรงไฟฟ้าและระบบส่ง
• งานศึกษาความเหมาะสมงานศึกษาความเหมาะสม

	 	 ของโครงการ	 	 ของโครงการ
• งานคัดเลือกผู้รับเหมางานคัดเลือกผู้รับเหมา
• งานวิศวกรรมที่ปรึกษาส�าหรับเจ้าของโครงการงานวิศวกรรมที่ปรึกษาส�าหรับเจ้าของโครงการงานวิศวกรรมที่ปรึกษาส�าหรับเจ้าของโครงการ
• งานเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเดินเครื่องงานเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเดินเครื่อง

	 	 เชิงพาณิชย์	 	 เชิงพาณิชย์
• งำนทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้ำงำนทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้ำงำนทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้ำ

 ธุรกิจเดินเครื่องและ ธุรกิจเดินเครื่องและ ธุรกิจเดินเครื่องและ ธุรกิจเดินเครื่องและ ธุรกิจเดินเครื่องและ ธุรกิจเดินเครื่องและ ธุรกิจเดินเครื่องและ
 บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า

• งานเดินเครื่องงานเดินเครื่อง
  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ

• งำนบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำงำนบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำงำนบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำงำนบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
• งำนซ่อม ผลิต และบริหำรจัดกำรอะไหล่งำนซ่อม ผลิต และบริหำรจัดกำรอะไหล่งำนซ่อม ผลิต และบริหำรจัดกำรอะไหล่
• งานเคมีโรงไฟฟ้างานเคมีโรงไฟฟ้า
• งำนวิศวกรรมและนวัตกรรมงำนวิศวกรรมและนวัตกรรม

	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

 ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนา
 โรงไฟฟ้าและระบบส่ง
 • งานศึกษาความเหมาะสม
	 	 ของโครงการ
 • งานคัดเลือกผู้รับเหมา
 • งานวิศวกรรมที่ปรึกษาส�าหรับเจ้าของโครงการ
 • งานเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเดินเครื่อง
	 	 เชิงพาณิชย์
 • งำนทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้ำ

 ธุรกิจเดินเครื่องและ
 บ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า
 • งานเดินเครื่อง
  และบ�ำรุงรักษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ
 • งำนบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
 • งำนซ่อม ผลิต และบริหำรจัดกำรอะไหล่
 • งานเคมีโรงไฟฟ้า
 • งำนวิศวกรรมและนวัตกรรม
	 	 การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 ธุรกิจโทรคมนาคม
 • งำนบริกำรเส้นใยแก้วน�ำแสง 
 • งานบริการวงจรช่องสัญญาณ
	 	 โทรคมนาคมในประเทศ	
 • งานบริการวงจรช่องสัญญาณ
	 	 โทรคมนาคมต่างประเทศ	
 • งำนบริกำร Internet
  Protocol-Multi Protocol
  Label Switching

 ธุรกิจวัตถุพลอยได้
 จากการผลิตไฟฟ้า
 • เถ้าลอยลิกไนต์
 • เถ้าก้นเตาลิกไนต์
 • ยิปซัมสังเคราะห์
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บริษัทãนเครือ

บริษทั ผลติไฟฟ้ำ
จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั	ราช	กรุ๊ป
จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั ผลติไฟฟ้ำ
และน�า้เยน็	จ�ากัด

บริษทั กฟผ.
อินเตอร์

เนชัน่แนล	จ�ากัด

บริษทั	อีแกทไดมอนด์
เซอร์วสิ	จ�ากัด

2538

2543

2546

2550

2552

 ธุรกิจบ�รุงรักษาระบบส่ง
 • งานบริการด้านอุปกรณ์ระบบส่ง
  พลังงำนไฟฟ้ำ
 • งานบริการด้านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • งำนบริกำรทดสอบ/
	 	 สอบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 • งำนบริกำรระบบสื่อสำร
 • งำนบริกำรด้ำนระบบ SCADA
 • งำนบริกำรด้ำนระบบป้องกัน
 • งำนบริกำรด้ำนงำนระบบมำตรวัด
  ซื้อขำยไฟฟ้ำ
 • งานบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ
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 กฟผ. ด�ำเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับกำรผลิต
กระแสไฟฟ้า	 เพื่อสร้างรายได้เพ่ิมจากความ
สามารถและทรัพยากรท่ี	กฟผ.	มอียู	่สนองตอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตของ	 กฟผ.	
โดยให้บริกำรด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานแก่กลุ ่มลูกค้า
โรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	และบริษทัเอกชน	ผูผ้ลติไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่	(Independent	Power	Producer:	
IPP)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(Small	Power
Producer:	SPP)	รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรม
อื่น	ๆ	ครอบคลุมทั้ง	5	ธุรกิจหลัก	ได้แก่	

1.	ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 

2.	ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

3. ธุรกิจบ�ำรุงรักษำระบบส่ง 

4.	ธุรกิจโทรคมนาคม 

5.	ธุรกิจวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า 

 อีกท้ังได ้ขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินธุรกิจ
เข้าสู่ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
กฟผ. มำกกว่ำ
รายได้ของชาติ	คือ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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	 กว่า	 50	 ปี	 ท่ี	 กฟผ.	 ได้เป็น
ผู้รับผิดชอบความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟ้าของชาติ	มีภารกิจในการวางแผน
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง	 
และด�ำ เ นินกำรผลิตโรงไฟฟ ้ำจำก 
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง	 ๆ	 ครอบคลุม 
ท่ัวท้ังประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า 
พลงังานความร้อน	 โรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนร่วม	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	 และ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน 

	 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน	
บุคลากรจึงมีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในกำรด�ำเนินงำนวิศวกรรมโรงไฟฟ้ำ 
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 โดยได้ถ่ายทอด 
ประสบการณ์ต่อเน่ืองมาเป็นล�าดับ 
มีความรู้ความสามารถ	 การบริหาร 
จดัการ	เพือ่ส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 
สมบูรณ์	 ผลงานของ	 กฟผ.	 จึงเป็นที่ 
ยอมรับและ “น่าเชื่อถือ”	ทั้งในประเทศ 
และระดับสำกล โดยมีงำนบริกำร ดังนี้

  1. ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
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  1. ธุรกิจวิศวกรรมพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
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  งานศÖกษาความเหมาะสม 
  ของโครงการ 
	 วิศวกร	 เศรษฐกร	 และนักวิเคราะห์การเงิน	
ของ	กฟผ.	ที่มีประสบการณ์และความช�านาญทาง
ด้านเทคนิคและการเงิน	 ให้ค�าปรึกษาส�าหรับ	 IPP	
SPP	และ	VSPP	(Very	Small	Power	Producer:	
ผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก)	 เพื่อให้บริการ	
ตั้งแต่กำรคัดเลือกสถานที่ตั้ง	วางผัง	และออกแบบ
ทางเทคนิคเบ้ืองต้น	 ไปจนถึงการจัดท�ำร่ำงแผน
งานพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบ	เพือ่ป้องกันและควบคุมให้การด�าเนินงาน
มีประสิทธิภำพ อีกท้ังยังวางแผนจุดเชื่อมโยง
ระบบส่งให้สอดคล้องกับระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า	
วิเคราะห์ข ้อมูลแหล่งน�้าและปริมาณการใช ้น�้า	
พิจำรณำผลกระทบทำงสิ่ งแวดล ้อมเ บ้ืองต ้น
เพือ่น�าข้อมลูทางด้านเทคนิคไปใช้ประกอบการศกึษา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(Environmental	
Impact Assessment: EIA)	 ให้สอดคล้องกับ
ก®หมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและก®หมำยท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาโครงการ	 ประมาณราคาโครงการ
และวิ เคราะห ์การ เงิน	 รวมถึงผลตอบแทน
และความคุ ้มค ่าในการลงทุน	 ซ่ึงสิ่ ง เหล ่า น้ี
ล้วนต้องการความแม่นย�าจากมืออาชีพ
ในการให้ค�าแนะน�า	 เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ได้อย่ำงมั่นใจ และประกอบกำร
ยืน่ขออนุมตัโิครงการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้สินเชื่อ

และวิ เคราะห ์การ เงินและวิ เคราะห ์การ เงิน	 รวมถึงผลตอบแทนผลตอบแทน
และความคุ ้มค ่าในการลงทุนและความคุ ้มค ่าในการลงทุน	 ซ่ึงสิ่ ง เหล ่า น้ี
ล้วนต้องการความแม่นย�าจากมืออาชีพ
ในการให้ค�าแนะน�า	 เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

และประกอบกำร
ยืน่ขออนุมตัโิครงการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้สินเชื่อ

10



  งานคัดเลือกผู้รับเหมา  
	 กฟผ.	น�าความรู้และประสบการณ์	รวมถึง
ข ้อมูลท่ีมีอยู ่มาประยุกต ์และให ้ค�าแนะน�า
ในการคัดเลือกผู้รับเหมา	 (EPC	 Contractor) 
และวางแนวทาง	กฎเกณ±์ตามมาตรฐานสากล	
อย่ำงโปร่งใส รวมท้ัง ร่วมเจรจำ พิจำรณำ
ร่างสัญญา	 และให้ความเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์
ในการจดัท�าสญัญา	เพ่ือให้ได้ผูรั้บเหมาท่ีมศีกัยภาพ
ที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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  งานวิศวกรรมทีป่รÖกษา
  ส�หรบัเจ้าของ โครงการ
	 วิศวกรผู ้เชี่ยวชาญของ	 กฟผ.	 จะช่วย
ติดตามการด�าเนินงานของผู้รับเหมา รวมท้ัง
ให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าของโครงการ เพ่ือกำรตดัสนิใจ
ที่ถูกต้อง	 เพิ่มความมั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้า
ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะด�าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ	อยู่ภายในงบประมาณ	 และแล้วเสร็จ
ตามสัญญา	 โดย	 กฟผ.	 พร้อมให้บริการ
งานบริหารจัดการโครงการ	 งานวิศวกรรม	
งานควบคุม รวมถึงงานตรวจสอบการก่อสร้าง
ซ่ึงความเป็นมืออาชีพของ	 กฟผ.	 จะช่วยให้
ทุกขั้นตอนได้มาตรฐานสากล	 และตรงตาม
จุดประสงค์ของโครงการ	 ลูกค้าสามารถมั่นใจ
ได้ว่าจะได้รับมอบโรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
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  งานเตรียม
  ความพร้อมก่อน
  เริ่มเดินเครื่อง
  เชิงพา³ิชย์
	 กฟผ.	มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ
พื้นฐาน	 และระบบการบริหารจัดการ
ท่ีครบถ้วน	 เพื่อให้ค�าแนะน�า	 และ
ช ่วยเหลือ ในการตรวจสอบก ่อน
การเดินเคร่ืองจริง เร่ิมตั้งแต่กำร
จัดโครงสร้างพนักงานผู้ดูแลบริหาร
โรงไฟฟ้า	 การเตรียมความพร้อม
ด้ำนอะไหล่โรงไฟฟ้ำ และเคร่ืองมือ
ท่ีจ�าเป็นให้เพียงพอ รวมถึงเตรียม
แผนรอง รับส� าห รับสถานการณ ์
ต ่ำง ๆ ท่ีอาจเ กิดขึ้น ได ้ ในวันเ ร่ิม
จ ่ าย ไฟฟ ้ า เ ข ้ า ระบบ เ ชิ งพาณิ ชย ์	
(Commercial	Operation	Date:	COD)	
ให้มีความพร้อมที่สุด

13
ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง
และบริษัทในเครือ กฟผ.



ภารกิจควบคุมการ
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
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  งานทดสอบ
  และตรวจรับ
  โรงไฟฟ้า
	 กฟผ.	 มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
ด ้ ำ น ง ำ นท ด ส อ บ ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
อุปกรณ ์ ท้ั งระบบ  เ พ่ือ ให ้ โ รง ไฟฟ ้ ำ
พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ และขนำนโรงไฟฟ้ำ
เข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	 ได้อย่าง
ราบร่ืน	 นอกจากน้ัน	 ยังรวมไปถึงงาน
บริกำรทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้ำ 
โดยท� าหน ้ า ท่ี เป ็นตั ว เ ช่ือมระหว ่ าง
งำนออกแบบ (Design) งำนก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้า	(Construction)	และงานเดนิเคร่ือง
โรงไฟฟ้า	(Full	Plant	Operation)	เพื่อให้
โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
ไฟฟ้ำ
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	 ธุร กิจ เดิน เค ร่ืองและบ�า รุง รักษาโรง ไฟฟ ้า
มีงำนบริกำร ดังนี้

 งานเดินเครื่องและบ�รุงรักษา
 ประจ�โรงไฟฟ้า
	 กฟผ.	 มีบุคลากรมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์
ด้านการเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาประจ�าโรงไฟฟ้า	
เพื่อเดินเครื่องโรงไฟฟ้า	ดูแล	 และตรวจสอบอุปกรณ์
ทุกชิ้นในทุกระบบการผลิตให้มีความพร้อมอยู่เสมอ	
เชื่อถือได้	 และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง
มีกำรบริหารการด�าเนินการให้เป ็นไปตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 ซ่ึงบุคลากรท้ังหมด
ได้ผ่านการอบรมท้ังทางด้านเทคนิคและ
วชิาการ	 เพือ่ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี	
และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
จนมีความรู้	ความช�านาญในการดูแลงาน
ทั้งระบบ

	 กฟผ.	 ให้บริการงานเดินเคร่ืองและ
บ�ารุงรักษาประจ�าโรงไฟฟ้า	และเป็นท่ีปรึกษา
งานเดินเคร่ืองส�าหรับโรงไฟฟ้าหลากหลาย
ประเภท	เช่น	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	และขยาย
ศักยภาพสู ่การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีน	(Renewable	Energy)	เช่น	โรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาดเล็ก	 และโรงไฟฟ้าพลังงานลม	
เป็นต้น

  2. ธุรกิจเดินเครื่องและบ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า
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  2. ธุรกิจเดินเครื่องและบ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า

ธุรกิจเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
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 กฟผ.	 ได้จัดเก็บ	 รวบรวม	 วิเคราะห์	 และ
พัฒนางานบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทต่าง	 ๆ	
ด้วยการประยุกต์องค์ความรู้และประสบการณ์
จริง	จนเป็นองค์ความรู้เฉพาะของ	กฟผ.	ในงาน
บริการซ่อมบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร	 อุปกรณ์	
และระบบต่าง	ๆ 	อย่างถูกวธิตีามวาระท่ีเหมาะสม	
เช่น	 งานตรวจสอบสภาพ	 งานตรวจซ่อมใหญ่
ตามแผนหยุดเดินเคร่ือง และงานซ่อมฉุกเฉิน 
เพ่ือให้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 สามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ช�ารุด
เสียหายก่อนเวลาอันควร	

	 นอกจากน้ี	 กฟผ.	 ยังได้พัฒนาเคร่ืองมือ
ท่ีเป ็นนวัตกรรมส�าหรับตรวจซ่อมอุปกรณ์
และเคร่ืองจักร เ พ่ือลดระยะเวลำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพของงำนบ�ำรุงรักษำ รวมท้ังยังมี
กำรลงทุนด ้ำนศูนย ์บ� า รุง รักษาไทรน ้อย 
ซ่ึงประกอบไปด้วย	 ศูนย์ทดสอบและรับรอง

งานบ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า
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มาตรฐานอาชพี	(Competency	Certification	
Center-CCC)	 เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มีมาตรฐานและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	
ศูนย ์ทดสอบเค ร่ืองกล	 ศูนย ์พัฒนา 
งานเชื่อมและทดสอบฝ ีมือ และศูนย ์ 
มาตรวิทยาและสอบเทียบเคร่ืองมือวัด  
เพื่อให ้บริกำรบ�ำ รุงรักษำโรงไฟฟ ้ำได ้
อย่างครบวงจร

	 ดังน้ันจึงมั่นใจได้ว ่าโรงไฟฟ้าท่ีผ่าน 
การดูแลและบ�ารุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญของ	
กฟผ.	จะสามารถเดนิเคร่ืองได้ตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้	 ช่วยให้ระบบการผลิตเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน	ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น	ลดความเสีย่ง 
จากการหยุดเดินเครื่อง	 รวมทั้งเพิ่มโอกาส 
ในกำรผลิตอีกด้วย

ศูนย์ซ่อมบ�ารุง	กฟผ.	
ส�ำนักงำนไทรน้อย
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  งานซ่อม ผลิต และ 
  บริหารจัดการอะไหล่
 กฟผ. ให้บริกำรงำนซ่อม ผลิต และบริหำร
จัดกำรอะไหล่ด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย	 โดย
วำงแผนระยะยำวส�ำหรับงำนซ่อมและกำรจัดซ้ือ 
เพ่ือให้การน�าอะไหล่ต่าง	 ๆ	 มาใช้งานได้อย่าง
สอดคล้องกับแผนบ�ารุงรักษา	 ท�าให้งานบ�ารุง
รักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์	 ใช้เวลาน้อยลง	อีกทั้ง
ยังมีโรงซ่อมขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	ณ	
ศูนย์ซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักรขนาดใหญ่	 ส�านักงาน
หนองจอก	ซึ่งสามารถรองรับงานตรวจสอบและ
ปรับสมดุลเคร่ืองจักรหมุน	 (Rotor)	 ท่ีมีน�้าหนัก
มากกว่าร้อยตันได้ถึงสองเคร่ืองในเวลาเดียวกัน	
ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปซ่อม
ยังต่างประเทศ	โดยได้รับการรับรองคุณภาพจาก
บริษทัผูผ้ลติชัน้น�าว่ามคุีณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
บริษัทผู้ผลิต	และมีใบรับรองคุณภาพเป็นประกัน

	 นอกจากน้ียังมีบริการกลึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่	 
งานกัดด้วยเครื่องห้าแกน	 งานพ่นพอกด้วยเปลว 
ความร้อนและพลาสมา	งานทดสอบหัวฉดีกังหันก๊าซ	 
รวมทั้งงานผลิตและซ่อมอะไหล่	เป็นต้น
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  งานเคมีโรงไฟฟ้า
	 กฟผ.	 มี บุคลากร	 นักเคมี โรงไฟฟ้าท่ีมี
ประสบการณ์	 และห้องปฏิบัติการเคมีท่ีทันสมัย
พร้อมสนับสนุนกำรให้บริกำรจัดหำ บริหำร
จัดการ	 วิเคราะห์	 ตรวจติดตาม	 ควบคุม	 และ
ปรับแต่งคุณภาพน�้าระบบต่าง	ๆ	ในกระบวนการ
ผลติกระแสไฟฟ้า	โดยให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับระบบผลิตน�้า	 น�้าทิ้ง	 สารปิโตรเลียม	
สำรท่ัวไป และมลสำรท่ีปล่อยออกจำกโรงไฟฟ้ำ 
มีการบริหารจัดการและส่งมอบเคมีภัณ±์ท่ีได้
คุณภาพให้เหมาะสมกับแต่ละโรงไฟฟ้า	 โดยค�านึง
ถึงประสิทธิภาพ	ต้นทุนการผลิต	ความปลอดภัย
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน	 ช่วยให้โรงไฟฟ้าผ่าน
เกณ±์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัย	
และความปลอดภัย

	 ท้ังน้ี	 งานด้านการปรับแต่งคุณภาพน�้าให้มี
สภาวะเหมาะสม	จ�าเป็นต้องมกีารประเมนิแนวโน้ม
การกัดกร่อนต่อระบบน�า้ของโรงไฟฟ้า	โดยนักเคมี
ประจ�าโรงไฟฟ้าท่ีมปีระสบการณ์	 ซ่ึงนับว่าเป็นงาน
ท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะนอกจากจะ
ชว่ยให้เครื่องจกัรอุปกรณ์สามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้งานสูงสุด
แล้ว	ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
และการช�ารุดเสยีหาย	 ท้ังจากความร้อน	
แรงดนั	และการกัดกร่อน	 เป็นต้น	
รวมถึงการลดต้นทุนในการซ่อม
บ�ารุงได้ในอนาคต

แล้ว	ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
และการช�ารุดเสยีหาย	 ท้ังจากความร้อน	
แรงดนั	และการกัดกร่อน	 เป็นต้น	
รวมถึงการลดต้นทุนในการซ่อม
บ�ารุงได้ในอนาคต

ศูนย์ซ่อมบ�ารุง	กฟผ.	
ส�ำนักงำนหนองจอก
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  งานวิศวกรรมและ  
  นวัตกรรม
  การเดินเครื่อง  
  และบ�รุงรักษา
	 กฟผ.	 มุ ่งมั่นพัฒนางานวิศวกรรมและ
นวัตกรรมการเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษา
โรงไฟฟ ้า	 เ พ่ือตอบสนองความต้องการ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก	
ไม่ว่าจะเป็น	

 •	 การน�าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนา
ขึ้นเอง	 มาใช้ในการบริหารจัดการการเดิน
เครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	(Computerized	
Maintenance	Management	System	-	CMMS)	

 •	 การเ ก็บและวิ เคราะห ์ข ้อมูลการ
เดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษา	 ด้วยเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรม เพื่อก�าหนดแนวทางการดูแล
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงอายุของโรงไฟฟ้า	
พร ้อมออกแบบแผนกำรบ�ำรุงรักษำ
ท่ีเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งานของ
โรงไฟฟ้าแต่ละโรง	 (Life	Assessment	
and	Condition-based	Maintenance	
(CBM)	Management)	

 • 	 การ ให ้ ค� าป รึกษาป ัญหา
ด้ำนต่ำง ๆ  ของโรงไฟฟ้ำ พร้อมโปรแกรม
ปรับปรุงและแก ้ ไขป ัญหาท่ีถูกต ้อง
และเหมาะสมกับสภาพป ัญหาของ
โรงไฟฟ้า	(เช่น	งาน	Corrective	Maintenance	
Agreement	-	CMA) 

 •	 การให้บริการฉุกเฉินตลอด	
24	ช่ัวโมง	(Emergency	Service	24/7)

	 การเ ก็บและวิ เคราะห ์ข ้อมูลการ
เดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษา	 ด้วยเคร่ืองมือทาง

เพื่อก�าหนดแนวทางการดูแล
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงอายุของโรงไฟฟ้า	
พร ้อมออกแบบแผนกำรบ�ำรุงรักษำ
ท่ีเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งานของ
โรงไฟฟ้าแต่ละโรง	 (Life	Assessment	
and	Condition-based	Maintenance	

	 การ ให ้ ค� าป รึกษาป ัญหา
ด้ำนต่ำง ๆ  ของโรงไฟฟ้ำ พร้อมโปรแกรม
ปรับปรุงและแก ้ ไขป ัญหาท่ีถูกต ้อง
และเหมาะสมกับสภาพป ัญหาของ
โรงไฟฟ้า	(เช่น	งาน	Corrective	Maintenance	

	 การให้บริการฉุกเฉินตลอด	
24	ช่ัวโมง	(Emergency	Service	24/7)
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 นอกจำกน้ี กฟผ. ยังมีผลงำน
ด้านนวัตกรรม	 เช่น	 งานบริการ	 Rotor	
Short	Turn	งานบริการ	Online	Monitoring	
System	 งานบริการ	 PSS	 Tuning	
Frequency Injection งำนบริกำร 
EGAT	 UNICON	 และระบบวางแผน
และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีคว้ารางวัลใน
เวทีระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วย
และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีคว้ารางวัลใน
เวทีระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วย
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	 กฟผ.	 เป ็นท่ีรู ้จักอย่างดีในฐานะผู ้มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเก่ียวกับ
ระบบส่งก�าลังไฟฟ้าแรงสูงซ่ึงครอบคลุม
ทุกภูมภิาคของประเทศไทย	โดย	กฟผ.	มนีโยบาย
ส่งมอบบริการท่ีมคีวามพร้อมด้วยคุณภาพท่ีดี	
เพ่ือเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคง
เชื่อถือได้	

	 กฟผ.	 มีนโยบายท�าธุรกิจปฏิบัติการและ
บ�ารุงรักษาระบบส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ	เช่น	IPP	
SPP	กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป	
โดยมีงำนบริกำร ดังนี้

  3. ธุรกิจบ�รุงรักษาระบบส่ง
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  3. ธุรกิจบ�รุงรักษาระบบส่ง

   งานบริการด้าน   
   อุปกร³์ระบบส่ง
   พลังงานไฟฟ้า
	 อุปกรณ์ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าเป็นรากฐานใหญ่
ในการรับ-ส่งพลงังานไฟฟ้าไปสูป่ระชาชน	ด้วยบุคลากร
ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้	ความช�านาญ	และประสบการณ์
อันยาวนาน	 ประกอบกับอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทันสมัย	
ท�าให้มั่นใจได้ว่า	กฟผ.	พร้อมให้บริการที่ได้มาตรฐาน	
โดยมขีอบข่ายการให้บริการครอบคลมุ	5	ด้านหลกั	คือ	

1.	งานออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสงู	

2.	งานด้านหม้อแปลงก�าลงัและหม้อแปลงเคร่ืองมอืวดั	

3.	งานด้านอุปกรณ์	Switchgear	และอุปกรณ์อ่ืน	ๆ	

4.	แบตเตอร่ีและชาร์จเจอร์	(Battery	&	Charger)		

5.	บริการตรวจรับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสงู

   งานบริการด้าน      งานบริการด้าน      งานบริการด้าน      งานบริการด้าน   

การพัฒนาระบบส่ง
ไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
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  งานบริการด้าน 
  สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
	 สายส่งไฟฟ้าแรงสูงเปรียบเสมือนเส้นเลือด 
ท่ีส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้บริโภค	 ด้วยคุณภาพ
และความมั่นคงเชื่อถือได้	 และประสบการณ์ 
อันยาวนาน	 ท�าให้สามารถให้บริการทางด้าน
สายส่งไฟฟ้าแรงสงูได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	
โดยให้บริการ	4	ด้านหลัก	คือ	

1.		งานบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ	เช่น		
	 	 	ตรวจดสูภาพท่ัวไปของเสาและสายส่ง 
	 	 	ทางภาคพ้ืนดนิและทางอากาศ	

2.	 งานบริการแก้ไขเมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิ	เช่น		
	 	 	บริการเปลีย่นลกูถ้วยสายส่ง	และซ่อม 
	 	 	โครงเหลก็เสาส่งไฟฟ้าแรงสงู	บริการน�า	
	 	 	สายส่งเข้าระบบในกรณฉีกุเฉนิ	เป็นต้น 

3.  งำนบริกำรฝึกอบรมตัง้เสำกรณีเสำล้ม  
	 	 	และฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารงานบ�ารุงรักษา	

4.	 บริการตรวจรับสายส่งไฟฟ้าแรงสงู

นักบินสำยฟ้ำ กฟผ. 
กับภำรกิจตรวจ
สำยส่งบนเวหำ

หุ่นยนต์ 
ท�าความสะอาด 
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

ภำรกิจ 
เปลี่ยนลูกถ้วย 
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
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  งานบริการทดสอบ /  
  สอบเทียบอุปกร³์
  ไฟฟ้าแรงสูง
	 งานบริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง	/	
สอบเทียบเคร่ืองมือส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงสูง	 ให ้บริการครอบคลุมการทดสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง	 ท้ังแบบในสนาม	 (Field	
Test)	 และในห้องทดสอบไฟฟ้าแรงสูง	 (High	
Voltage Laboratory) กำรทดสอบเพือ่วเิคราะห์
หาความผิดปกติของหม้อแปลงและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูงอ่ืน	 ๆ	 ท่ีใช้น�้ามันเป็นตัวระบาย
ความร้อน	 ซ่ึงสามารถทดสอบได้แม้ในขณะท่ี
อุปกรณ์ยงัใช้งานอยูใ่นระบบ	โดยให้ผลทดสอบ
และการวิเคราะห์ผลท่ีแม่นย�า	 อีกท้ังยังให้
บริกำรทดสอบคุณสมบัติความเป็นฉนวนของ
น�้ามันและประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์	
อีกด้วย

ภำรกิจ
บ�ำรุงรักษำสำยส่ง
ตอนที่ 1

ภำรกิจ
บ�ำรุงรักษำสำยส่ง
ตอนที่ 2
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  งานบริการระบบสื่อสาร
	 ด้วยประสิทธิภาพของระบบสื่อสาร	ประกอบกับ	Fiber	Optic	บนเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงที่โยงใยทั่วประเทศ	การมีระบบป้องกันที่ทันสมัย	การวิเคราะห์
ที่รวดเร็ว	ระบบการจัดการโครงข่ายระบบสื่อสารที่ครอบคลุม	และบุคลากร
ที่มีคุณภาพ	ท�าให้งานบริการด้านระบบสื่อสารของ	กฟผ.	มีความทันสมัย 
และมั่นคง	 ซ่ึงขอบข่ายการให้บริการรวมถึง	 บริกำรด้ำนกำรออกแบบและ
บริการปฏิบัติการบ�ารุงรักษา	 รวมถึงงานตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้อง 
ของระบบสือ่สำร	เช่น	บริการออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์สือ่สาร	เพือ่เช่ือมโยง
ระบบสื่อสารของ	กฟผ.	กับ	IPP	SPP	และลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าตรงจาก	กฟผ.
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  งานบริการด้าน 
  ระบบ SCADA
	 ด้วยประสบการณ์กว่า	 20	 ปี	
ในด้านระบบ	Supervisory	Control	and	
Data Acquisition (SCADA) กฟผ. ได้
ออกแบบและผลิต	 Computerized	
Control	 System	 (CCS)	 เพื่อใช ้
ควบ คุมการท� างานของ อุปกรณ ์
ระบบส่ง รวมท้ังได้ออกแบบและผลิต 
Remote	 Terminal	 Unit	 (EGAT	
RTU	หรือ	EGAT	Gate	Way)	เพื่อใช้
ส ่ งข ้อมูล ไปยังศูนย ์ควบคุมระบบ
ก�ำลังไฟฟ้ำ ระบบ	SCADA	นี้	สามารถ
ใช้งานกับท้ังศูนย์ควบคุมฯ	 และสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงท่ัวประเทศ	 ช่วยทดแทน
การน�าเข ้าระบบและอุปกรณ์จาก
ต ่างประเทศ	 โดยป ัจจุ บัน	 ระบบ
ดังกล ่าวได ้จ� าหน ่ายให ้ กับผู ้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กไปแล้วหลายราย	
ช ่วยประหยัดค่าใช ้จ ่ายเน่ืองจากมี
ราคาถูกกว่าการน�าเข้าจากต่างประเทศ
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  งานบริการด้าน 
  ระบบป้องกัน
 อุปกรณ์ระบบป้องกัน	 เป็น 
อุปกรณ์ส�าคัญท่ีช่วยป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดกับ 
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง	 
เช่น	 หม้อแปลง	 Circuit	 Breaker	 
หม้อแปลงเคร่ืองมือวัด	 ฯลฯ	 เพราะ 
หากเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ดังกล่าว	 
จะส ่ งผลให ้ เ กิดความสูญเสีย ในระบบส ่ง 
พลังงานไฟฟ้า	 โดย	 กฟผ.	 มีบุคลากรท่ีม ี
ประสบการณ์เพือ่ให้บริการอุปกรณ์ระบบป้องกัน  
ซ่ึงรวมถึงการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกัน 
ตำมวำระและบ�ำรุงรักษำแบบแก้ไข อีกท้ังให้ 
บริกำรทดสอบท้ังในภำวะปกติและในกรณี 
ฉุกเฉิน	 เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้ามีความปลอดภัย
และรวดเร็ว

  งานบริการด้านงาน  
  ระบบมาตรวัดซื้อขาย 
  ไฟฟ้า
	 ระบบมาตรวัดซ้ือขายไฟฟ้า	 เป็นระบบท่ี 
ต ้องการความเที่ยงตรงและได ้มาตรฐาน 
ซ่ึง	 กฟผ.	 ได้มีบริกำรสอบเทียบ (Calibrate)  
มำตรวัดซ้ือ-ขำยไฟฟ้ำพร้อมออกใบรับรอง 
ความถูกต้องเท่ียงตรง	 โดยสามารถสอบเทียบ 
มาตรวัดไฟฟ้าได้ทุกชนิด รวมท้ังให้บริกำร 
ทดสอบและตรวจรับระบบมาตรวัด	เป็นต้น
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  งานบริการãห้
  ค�ปรÖกษาทางวิชาการ
	 ด ้วยประสบการณ์และความรู ้ ท่ีสั่ งสม
มำยำวนำนในด้ำนกำรบ�ำรุงรักษำระบบส่ง กฟผ. 
พร้อมให้บริการให้ค�าปรึกษาในด้านต่าง	ๆ 	อย่าง
ครบวงจร	 ซ่ึงรวมถึงการออกแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 รับปรึกษาปัญหาระบบ
ไฟฟ้า	ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า	รวมถึงให้ค�าปรึกษา
ด้ำนวิศวกรรมระบบสื่อสำร	เป็นต้น
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	 ด้วยศกัยภาพด้านพืน้ท่ีของเสาส่งไฟฟ้าแรงสงูของ	
กฟผ.	ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	ท�าให้	กฟผ.	สามารถ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
ต้นเดยีวกับการส่งพลงังานไฟฟ้า	เกิดเป็นระบบสือ่สาร
ท่ีคอยสนับสนุนการควบคุมสั่งการระบบผลิตและ 
ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

	 โครงข่ายโทรคมนาคมของ	 กฟผ.	 คือโครงข่าย	
Fiber	Optic	หรือโครงข่ายใยแก้วน�าแสง	ซ่ึงครอบคลมุ
มากกว่า	 15,000	 กิโลเมตร	 ทั่วประเทศไทย	 โดยมี 
โครงข่ายผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงจ�านวนมากกว่า	
240	 สถานี	 โครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงของ	 กฟผ.	 
ถูกออกแบบอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูง	 ซ่ึงเส้นใยแก้ว 
น�าแสงของ	กฟผ.	ที่เรียกว่า	Optical	Ground	Wire	 
(OPGW)	 น้ัน	 บรรจุอยู่ภายในท่อสแตนเลสท่ีเป็น 
ตัวปกป้องสายไฟเบอร์ภายใน	 แล้วหุ้มภายนอกด้วย 
เกลียวโลหะอลูมิเนียม	 ท�าหน้าท่ีเป็นสายดิน	 และ
เพิ่มคุณสมบัติในการส่งผ่านข้อมูล	 (Voice,	 Data,	
VDO,	 Internet)	 ผ่านเส้นใยแก้วน�าแสงท่ีอยู่ภายใน	
ด้วยความสามารถของสายท่ีรองรับการใช้งานได้ 
สองประเภทและท�ำงำนได้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ 
ไปพร้อม ๆ กัน	 ซ่ึงติดตั้งบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง	 
สาย	OPGW	น้ี	จึงเหมาะสมอย่างยิง่ส�าหรับผูใ้ห้บริการ
ด้าน	Multimedia	หรือบริการ	Broadband	ที่ต้องการ
สายสื่อสัญญาณมีประสิทธิภาพและความมั่นคง
ปลอดภัยสูงสุด	 เพื่อรองรับการเติบโตของยุคสมัย 
แห่งการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันและอนาคต

  4. ธุรกิจโทรคมนาคม
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	 กฟผ.	 ได้น�าทรัพยากรโครงข่ายเส้นใยแก้ว
น�าแสงท่ีมีอยู ่มาบริหารให้เกิดคุณค่า	 เป็น
แนวคิดในการบริหารสินทรัพย์ส่วนท่ีเหลือ
จากการใช้งานในภารกิจหลัก	ไปช่วยเพิ่มความ
มั่นคงของระบบสื่อสารของประเทศ	 โดยเปิด
ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมภายใต้กฎ
ระเบียบและการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามให้กับ	 กฟผ.	 ตั้งแต่
วันที่	 15	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2550	 โดย	 กฟผ.	
มีกำรให้บริกำรต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนภำยนอก 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	ดังนี้

2.	วงจรช่องสัญญาณโทรคมนาคม
	 ในประเทศ	(Domestic	Bandwidth)
2.	วงจรช่องสัญญาณโทรคมนาคม2.	วงจรช่องสัญญาณโทรคมนาคม
	 ในประเทศ	(Domestic	Bandwidth)	 ในประเทศ	(Domestic	Bandwidth)

1. เส้นใยแก้วน�ำแสง
	 (Dark	Fiber)

34



	 กฟผ.	พร้อมเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในการขยายโครงข่าย	
4G	 5G	 IoT	 (Internet	 of	 Things)	
และโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมอ่ืน	 ๆ	
ในอนาคต	ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนิน
นโยบาย	 Digital	 Economy	 ของภาครัฐ	
เพื่อก้าวไปสู่	 Thailand	 4.0	 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคนวัตกรรม	 และยุค	
“Disruptive	 Technology”	 ดังน้ันจึงได้
เตรียมความพร้อมรองรับส�าหรับให้
บริการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 ให้เป็น
ไปตามความต้องการของหน่วยงาน
โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่	 ๆ
เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน
ในอนาคต	 อีกท้ังยังเพิ่มศักยภาพระบบ
สื่อสำรของประเทศไทยให ้ก ้ำวหน้ำ
เป ็นหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ต่อไป

3.	วงจรช่องสญัญาณโทรคมนาคม
	 ต่างประเทศ	(International	Bandwidth)

4. Internet Protocol-Multi Protocol Label  
 Switching (IP-MPLS)
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	 กฟผ.	 มีนโยบายน�าวัตถุพลอยได้	 ไม่ว่าจะเป็น
เถ ้าลอยลิกไนต์	 เถ ้าก ้นเตาลิกไนต์	 และยิปซัม
สังเคราะห์	 ซ่ึงเป็นผลิตผลท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าท่ีใช ้ถ ่านหินลิกไนต์เป ็นเชื้อเพลิงจาก
โรงไฟฟ้า	 กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ต่าง	 ๆ	มากมาย	 เช่น	 อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์	
วัสดุก่อสร้าง	ไฟเบอร์ซีเมนต์	ตลอดจนอุตสาหกรรม
เกษตร 

	 กฟผ.	 ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในประเทศ	
รวมถึงนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง	 ๆ	 ศึกษา
วิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได ้	 เพื่อน�าไปพัฒนา
เป ็นส ่วนผสมผลิตภัณ± ์ต ่าง	 ๆ	 โดยควบคุม
กระบวนกำรผลติทุกขัน้ตอนให้มปีระสทิธภิำพ
และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม	 ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและการยอมรับจาก
โรงงานอุตสาหกรรมช้ันน�าในการ
น�าไปใช ้ เป ็นวัตถุดิบในกระบวน
การผลิต	 นอกจากน้ียัง เป ็น
การช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ของประ เทศ
และสิ่งแวดล ้อมโดยมี
ผลิตภัณ±์ดังนี้

  5. ธุรกิจวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า

รวมถึงนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง	 ๆ	 ศึกษาศึกษา
วิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได ้	 เพื่อน�าไปพัฒนาวิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได ้	 เพื่อน�าไปพัฒนาวิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได ้	 เพื่อน�าไปพัฒนาวิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได ้	 เพื่อน�าไปพัฒนา
เป ็นส ่วนผสมผลิตภัณ± ์ต ่าง	 ๆ	เป ็นส ่วนผสมผลิตภัณ± ์ต ่าง	 ๆ	 โดยควบคุม
กระบวนกำรผลติทุกขัน้ตอนให้มปีระสทิธภิำพ
และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม	 ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและการยอมรับจาก
โรงงานอุตสาหกรรมช้ันน�าในการ
น�าไปใช ้ เป ็นวัตถุดิบในกระบวน
การผลิต	 นอกจากน้ียัง เป ็น
การช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ของประ เทศ
และสิ่งแวดล ้อมโดยมี
ผลิตภัณ±์ดังนี้

36



  5. ธุรกิจวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า

37
ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง
และบริษัทในเครือ กฟผ.



  เถ้าลอยลิกไนต์   
  (Lignite Fly Ash)
	 เถ้าลอยลกิไนต์ของ	กฟผ.	จัดอยูใ่น	Class	C	
ตามมาตรฐาน	ASTM	C618	ลักษณะทั่วไปเป็น
ทรงกลม	มีขนาดเล็กกว่า	1	ไมโครเมตร	(0.001	
มิลลิเมตร)	 จนถึง	 150	 ไมโครเมตร	 (0.15	
มิลลิเมตร)	มีคุณสมบัติเป็นสารปอซโซลานหรือ
ตัวเชื่อมประสานที่ดี	จึงสามารถน�าไปใช้ทดแทน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท	 1	 (Portland	
Cement	 Type	 1)	 ได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงจะน�าไป
ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
และวัสดุก่อสร้ำง	เช่น	การน�าไปใช้งานโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน	 สถานีรถไฟฟ้า	 สะพาน	 ตอม่อ	
และคอนโดมิเนียม	เป็นต้น
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	 เถ้าลอยลกิไนต์สามารถช่วยลดกำรแตกร้ำว 
ที่เกิดจากความร้อนของปฏิกิริยาไฮเดรชัน	 
ลดต้นทุนการผลติคอนกรีต	เพิม่ความสามารถ
ในกำรต้านทานการกัดกร่อนจากซัลเฟอร์และ
คลอไรด์	 เพิ่มความสามารถในการลื่นไหลของ
คอนกรีต	และเพิ่มก�าลังอัดและมีความทนทาน
มากยิ่งขึ้น

เถ้าลอย 
สร้างคุณค่า
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  เถ้าก้นเตาลิกไนต์   
  (Lignite Bottom 
  Ash)
	 เถ้าก้นเตาลิกไนต์	 มีสีด�า	 ขนาดตั้งแต	่
0.1	ถึง	10	มิลลิเมตร	มีคุณสมบัติที่ดีในการ
ระบายน�้า	 และถ่ายเทอากาศ	 คล้ายกับทราย	
นอกจากน้ี	เมือ่น�าไปบดจะมคุีณสมบัตเิทียบเท่า 
กับเถ้าลอยลกิไนต์	ซ่ึงเถ้าก้นเตาลกิไนต์สามารถ
น�ำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต
กระถาง	 ผลิตเซรามิก	 และอุตสาหกรรม 
การผลิตปูนซีเมนต์	 และยังสามารถใช้ทดแทน
ทราย	และแร่หินฟันม้าได้
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  ยิปซัมสังเคราะห์   
  (Synthetic
  Gypsum)
	 ยิ ป ซัมสั ง เ คราะห ์ 	 (CaSO

4
2H

2
O)	

มีสีเหลือง	 และมีความบริสุทธิìมากกว่า	 90%	
แบ่งเป็น	2	เกรด	คือ	ยปิซัมสงัเคราะห์ความชืน้
ไม่เกิน	12%	และ	20%	มคุีณสมบัตเิช่นเดยีวกับ
ยิปซัมธรรมชาติ	 และมีเน้ือละเอียดสม�่าเสมอ	
โดยท่ัวไปจะน�าไปใช้เป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรม
การผลิตปูนซีเมนต์	 ผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์	 และ
ผลิตปุ‰ยอินทรีย์	รวมไปถึงการน�าไปใช้เป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินได้อีกด้วย 

	 ยิปซัมสังเคราะห์สามารถใช้ทดแทนยิปซัม
ธรรมชาติ	 ใช้หน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต ์
เพิ่มความยืดหยุ ่นในการรับแรง	 ท�ำให้ดิน
ร่วนซุย	 ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช	 และ
เพิ่มผลิตผลในกำรเกษตร

การผลิตปูนซีเมนต์	 ผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์	 และ
ผลิตปุ‰ยอินทรีย์	รวมไปถึงการน�าไปใช้เป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินได้อีกด้วย 

	 ยิปซัมสังเคราะห์สามารถ
ธรรมชาติ	 ใช้หน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์ธรรมชาติ	 ใช้หน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์
เพิ่มความยืดหยุ ่นในการรับแรง	
ร่วนซุยร่วนซุย
เพิ่มผลิตผลในกำรเกษตร

อาคาร
The	Blocks
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	 กฟผ.	 แสวงหาโอกาส	 พัฒนา	 ลงทุน	 ร่วมทุนใน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจอ่ืนท้ังในและ
ต่างประเทศ	โดยได้จดัตัง้บริษัทในเครือจ�านวน	5	บริษัท	ดงัน้ี

ประวัติและลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	ผลติไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	
(EGCO)	 เป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรก
ของประเทศไทย	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 12	 พÄษภาคม	
2535	โดย	กฟผ.	เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาล	 และส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ำมำมีบทบำทในกำรลงทุนผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ	และได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อวันที่	 23	 มีนาคม	 2537
โดยใช้ช่ือว่า	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
และต่อมาได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์
โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.)	 เมื่อวันท่ี	 16	 มกราคม	 2538	 ใช้ชื่อย่อ
หลักทรัพย์	“EGCO”

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�กัด (มหาชน)

(EGCO)	 เป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรก
ของประเทศไทย	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 12	 พÄษภาคม	
2535	โดย	กฟผ.	เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาล	 และส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ำมำมีบทบำทในกำรลงทุนผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ	และได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อวันที่	 23	 มีนาคม	 2537
โดยใช้ช่ือว่า	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
และต่อมาได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์
โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.)	 เมื่อวันท่ี	 16	 มกราคม	 2538	 ใช้ชื่อย่อ

บริษัท
ในเครือ	กฟผ.

บริษัทãนเครือ
42



1. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�กัด (มหาชน)
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	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ประกอบธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง	 โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน	 ๆ	 
และมุ่งเน้นการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟ้า	 ท้ังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
รวมท้ังขยำยกำรลงทุนไปยงัธรุกิจพลงังำนท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ ธรุกิจให้บริกำรด้ำนพลงังำน 
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน	และธุรกิจท่อส่งน�้ามัน

	 ปัจจุบัน	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโรงไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว	
จ�านวน	 28	 แห่ง	 คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายตามสัดส่วนการถือหุ้น	
5,475	 เมกะวัตต์	 และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	 จ�านวน	 3	 โครงการ	 คิดเป็น
ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายตามสัดส่วนการถือหุ้น	 331	 เมกะวัตต์	 (ข้อมูล	
ณ	เดือนมิถุนายน	2563)	ใน	7	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	สปป.ลาว	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	
ออสเตรเลีย	 เกาหลีใต้	 และไต้หวัน	 โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่าง	 ๆ	 ผลิตไฟฟ้าจาก 
เชื้อเพลิงหลากหลายประเภท	ทั้งก๊าซธรรมชาติ	แอลเอ็นจี	ถ่านหิน	ชีวมวล	พลังงานน�้า	 
พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	 (บนบกและนอกชายฝั่งทะเล)	 พลังงานความร้อน 
ใต้พิภพ	และเซลล์เชื้อเพลิง

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	เอ็กโก	กรุ๊ป	ใส่ใจต่อการรักษาสิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม	 
ครอบคลมุท้ังการมส่ีวนร่วมสร้างความมัน่คงให้กับระบบไฟฟ้า	ร่วมดแูลรักษาสิง่แวดล้อม
ให้ยั่งยืน	และร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทไทยชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน	ด้วยความใส่ใจ 
ที่จะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”

พันธกิจ
1.	 มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

2.	 มีความเชื่อถือได้ในการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน

3.	 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อ

อาคารเอ็กโก	222	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

โทรศัพท์	:	0	2998	5000		โทรสาร	:	0	2998	5999		 
Website	:	www.egco.com
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ประวัติและลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (RATCH)	
เดิมมีชื่อว่า	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เป ็นผู ้ผลิตไฟฟ ้า เอกชนชั้นน�าของ
ประเทศไทยท่ีมุ ่งมั่นสู ่การเป็นบริษัทชั้นน�าด้าน
พลังงาน	 และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ก่อตั้งเมื่อ
วันที่	7	มีนาคม	2543	ด้วยทุนจดทะเบียน	14,500	
ล้านบาท	ปัจจบัุน	บริษทัฯ	มสีถานะเป็นบริษัทมหาชน	
และจดทะเบียนซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์	“RATCH”

	 บริษัทฯ	ประกอบธรุกิจในรูปแบบบริษทัโฮลดิง้โดย
ลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน	 ซ่ึงมสีถานะเป็นบริษัทหลกั	
บริษัทย่อย	 และ/หรือ	 บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ	
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ท่ีผ่านมา
บ ริษัทฯ	 ได ้ ลง ทุน ในบ ริ ษัท พัฒนา โครงการ
โรงไฟฟ้าจากท้ังพลังงานเชื้อเพลิง
ท่ัวไป (Convent ional Power 
Generation) และพลังงำนทดแทน 
(Renewable Power Generation) 
ตลอดจนธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับกำรผลิต
ไฟฟ้ำและธุรกิจพลังงำนด้ำนอ่ืน ๆ 
รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ปัจจุ บัน	
ฐานการลงทุนในต ่างประ เทศของบริษัทฯ		
คือ	 สปป.ลาว	 ออสเตรเลีย	 จีน	 อินโดนีเซีย
และเวียดนำม และมีนโยบำยขยำยกำรลงทุน
ออกสู่ประเทศอ่ืน	 ๆ	 ในอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก	
มากยิ่งขึ้น

บริษัทย่อย	 และ/หรือ	 บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ	
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ท่ีผ่านมา
บ ริษัทฯ	 ได ้ ลง ทุน ในบ ริ ษัท พัฒนา โครงการ
โรงไฟฟ้าจากท้ังพลังงานเชื้อเพลิง
ท่ัวไป (Convent ional Power 
Generation) และพลังงำนทดแทน 
(Renewable Power Generation) 
ตลอดจนธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับกำรผลิต
ไฟฟ้ำและธุรกิจพลังงำนด้ำนอ่ืน ๆ 
รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ปัจจุ บัน	
ฐานการลงทุนในต ่างประ เทศของบริษัทฯ		
คือ	 สปป.ลาว	 ออสเตรเลีย	 จีน	 อินโดนีเซีย
และเวียดนำม และมีนโยบำยขยำยกำรลงทุน
ออกสู่ประเทศอ่ืน	 ๆ	 ในอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก	
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2. บริษัท ราช กรุ�ป จ�กัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ 
“เป็นบริษัทชั้นน�าด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

พันธกิจ 
1.	 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น	โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่าง 
 ต่อเนื่อง

2.	 มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการด�าเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.	 มคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	และด�าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน		
	 และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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ช่องทางการติดต่อ

72	ถนนงามวงศ์วาน	ต�าบลบางเขน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000		

โทรศัพท์	:	0	2794	9999		โทรสาร	:	0	2794	9998		Website	:	www.ratch.co.th

4.	 สร้างการตระหนักรู้และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของพนกังาน 
	 เพือ่เตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต

5.	 สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 ของประเทศไทย

6.	 แสวงหาโอกาสและทางเลอืกใหม่ในธรุกิจเก่ียวเน่ือง	และธรุกิจอ่ืน	ๆ	เพือ่สร้างการเตบิโต	
	 และขยายฐานธรุกิจให้กับผูถื้อหุ้น
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3. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�กัด
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ประวัติและลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
	 กฟผ.	ได้จดทะเบียนจัดตัง้	บริษทั	กฟผ.	อินเตอร์
เนชัน่แนล	จ�ากัด	(EGATi)	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เป็น
ตัวแทน	กฟผ.	ในการลงทุนโครงการในต่างประเทศ	
โดยประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า	 และส่งเสริมการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ	อีกทั้งยังเป็นการขยาย
โอกำสกำรลงทุนในธุรกิจทำงด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำและ
ธุรกิจอืน่ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจกำรของ กฟผ. 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอ่ืนของ	
กฟผ. และประเทศไทย 

3. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�กัด
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	 ปัจจุบัน	บริษทัฯ	มโีครงการท่ีได้รับอนุมตักิารลงทุนและด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์	 2	 โครงการ	 ได้แก่	 การเข้าซ้ือหุ้นเหมืองถ่านหิน	
Adaro	อินโดนีเซีย	และบริษัท	 ไฟฟ้าน�้าเงี้ยบ	1	จ�ากัด	สปป.ลาว	
นอกจากน้ี	ยงัมโีครงการท่ีอยูใ่นระหว่างการศกึษาและพฒันา	ได้แก่	
โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนกวางจิ	 1	 เวียดนาม	 โครงการไฟฟ้า 
พลังน�้าสาละวินตอนบน	(มายตง)	เมียนมา	เป็นต้น

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นน�าเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ	ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล”

ช่องทางการติดต่อ

53	หมู่ที่	2	ถนนจรัญสนิทวงศ์	ต�าบลบางกรวย 
อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์	:	0	2436	6909		โทรสาร	:	0	2436	6957	 
Website	:	www.egati.co.th

เจาะลึก 
EGATi

พันธกิจ 
1.	 พัฒนา	จัดหา	ลงทุน	ร่วมลงทุน	ธุรกิจด้านพลังงาน	
 ไฟฟ้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำง 
	 ความมั่นคงให้ประเทศไทย

2.	 สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่องค์กร 
  และ กฟผ.

3. ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ด้วยหลักธรรมำภิบำล ใส่ใจ 
	 สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ไปลงทุน

52



53
ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง
และบริษัทในเครือ กฟผ.



54



ประวัติและลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น	 จ�ากัด	 (DCAP)	 
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	 กฟผ.	 บริษัท	 ปตท.	 
จ�ากัด	 มหาชน	 (ปตท.)	 และการไฟฟ้านครหลวง	 
(กฟน.)	จัดตั้งเมื่อวันที่	2	เมษายน	2546	ซึ่งเป็น
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	11	กุมภาพันธ์	2546		 
เพื่อประกอบกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและ
น�้าเย็นส�าหรับระบบปรับอากาศให ้แก ่	 บริษัท	 
ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ทอท.)	 และ
อาคารต่าง	ๆ 	ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ	
เช่น	อาคารเทียบอากาศยาน	อาคารส�านักงาน	ทอท.	 

4. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�กัด
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วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้น�าการผลิตไฟฟ้า	น�้าเย็น	และไอน�้าที่มีสมรรถนะสูง”

ช่องทางการติดต่อ

222	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางพลี	 
จังหวัดสมุทรปราการ	10540

โทรศัพท์	:	0	2327	4242 
โทรสาร	:	0	2327	4244		

Website	:	www.dcap.co.th

อาคารครัวการบินไทย	 บริษัท	 โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิ 
จ�ากัด	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้า
จากกระทรวงพลังงาน	 เมื่อวันท่ี	 29	 กันยายน	 2546	 และ 
ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2549	 ปัจจุบัน 
มีทุนจดทะเบียน	จ�านวน	1,670	ล้านบาท	

	 ท้ังน้ี	 โรงไฟฟ้า	 DCAP	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 
(Co-generation)	 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	 มีก�าลังผลิต 
ไฟฟ้ารวม	 94.5	 เมกะวัตต์	 ส่วนการผลิตน�้าเย็นส�าหรับระบบ 
ปรับอากาศ	บริษัทฯ	มกี�าลงัผลติน�า้เยน็รวม	31,300	ตนัความเยน็

พันธกิจ
1.	 ผลิตไฟฟ้า	น�้าเย็น	และไอน�้าให้มีความพร้อมจ่ายสูง	 
	 มีต้นทุนที่เหมาะสม	ด้วยกระบวนการท�างานที่มีคุณภาพ 
	 และความปลอดภัย

2.	 การสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน

3.	 ให้ความส�าคัญกับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
	 ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เจาะลึก 
DCAP
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ประวัติและลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	อีแกท	 ไดมอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (EDS)	จัดตั้งขึ้น
จากแนวคิดของ	 กฟผ.	 ท่ีต้องการจัดตั้งโรงซ่อมช้ินส่วน
เคร่ืองกังหันก ๊าซ	 เพื่อ เป ็นการสนับสนุนการซ ่อมและ
บ�ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าประเภทกังหันก๊าซในประเทศไทย	
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีระดับสูง	 และมีค่าซ่อมบ�ารุงมากกว่าช้ินส่วน
อ่ืน	ๆ	ของเคร่ืองกังหันก๊าซ		

	 บริษัทฯ	 จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง	 กฟผ.	 บริษัท	
Mitsubishi	Heavy	Industries,	Ltd.	(MHI)	(ปัจจบัุน	โอนหุ้นให้กับ

5. บริษัท อีแกทไดมอนด์ เซอร์วิส จ�กัด
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5. บริษัท อีแกทไดมอนด์ เซอร์วิส จ�กัด

บริษัท	Mitsubishi	Hitachi	Power	System	Asia	Pacific	Pte.	Ltd.	 (MHPS-AP)	 
ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ	 MHI	 เน่ืองจากการปรับโครงสร้างภายในองค์กร) บริษัท  
Mitsubishi	 Corporation	 (MC)	 และบริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (RATCH)	 
ซ่ึ ง ได ้จดทะเ บียนเป ็นบริษัทจ�า กัดเมื่อวัน ท่ี	 15	 ธันวาคม	 2552	 โดยมี
วัตถุประสงค ์ เพื่อด�าเนินธุรกิจให ้บริการซ ่อมชิ้นส ่วนของเคร่ืองกังหันก ๊าซ	 
ครอบคลุมพื้นท่ีให ้บริการใน	 18	 ประเทศ	 ได้แก ่	 ไทย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 
สปป.ลาว	 เมียนมา	 เวียดนาม	 กัมพูชา	 บรูไน	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด	์ 
อินเดีย	ปากีสถาน	บังกลาเทศ	ศรีลังกา	ภูฏาน	เนปาล	อัฟกานิสถาน	และมัลดีฟส์	
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	 โรงงานซ่อมชิ้นส่วนของบริษัทฯ	 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	 จังหวัด
ปทุมธานี	และได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพÄษภาคม	2554

วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้ให้บริการชั้นน�าในงานผลิตและซ่อมอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซ
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับสากล”

พันธกิจ
1.	 ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยผลงานที่มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน
	 ในราคาที่แข่งขันได้	

2.	 ให้บริการงานผลิตและซ่อมอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
	 ที่มีคุณภาพ	ตามมาตรฐาน	OEM	และตรงตามความต้องการของลูกค้า

3.	 มุ่งเน้นการด�าเนินการที่มีคุณภาพ	ความปลอดภัย	และมาตรฐานในระดับสากล
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ช่องทางการติดต่อ

56/25	หมู่ที่	20	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี 12120

โทรศัพท์	:	0	2529	0800		โทรสาร	:	0	2529	0900		

Website	:	www.egatdiamond.co.th

เจาะลึก 
EGAT	Diamond	
Service
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สรุปสรุป
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	 ด้วยประสบการณ์	 ความรู้	 ความเชี่ยวชาญท่ีสั่งสม
มาอย่างยาวนาน	 ท้ังในด้านบุคลากร	 เคร่ืองมือ	 และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 ท�าให้มั่นใจได้ว่า	 กฟผ.	 พร้อมดูแล
ตั้งแต่เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ค�าปรึกษา	วางแผนงาน	ควบคุมการก่อสร้าง	การคัดเลือก
ผู้รับเหมาโดยวิศวกรผู้เช่ียวชาญ	 การดูแลและบ�ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า	 ท่ีสามารถมั่นใจได้ว่าทุกอุปกรณ์และระบบผลิต
มีความพร้อมใช้งาน	เชื่อถือได้	นอกจากนี้	ยังดูแลในเรื่องของ
การเดนิเคร่ือง	บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	และระบบส่ง	เพ่ือส่งเสริม
ระบบการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให ้มีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ	 รวมไปถึงการต่อยอดสินทรัพย์ในการให้
บริการด้านโทรคมนาคม	และการน�าผลิตภัณ±์วัตถุพลอยได้
ท่ีได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	
มำกมำย 

	 จะเห็นได้ว่า	 กฟผ.	 ใส่ใจ	 ดูแล	 ให้ความส�าคัญกับ
ทุกกระบวนการตั้งแต่ต ้นทางจนถึงปลายทางของการ
ผลิตไฟฟ้า	 อีกท้ังยังคงไม ่หยุดน่ิงในการพัฒนา
อย่ำงต ่อเน่ือง ด้วยกำรแสวงหำโอกำสทำง
ธุรกิจใหม่ ๆ ผ่ำนนวัตกรรม และกำรลงทุน
ในบริษัทในเครือด้วยความมุ ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
องค์การและกิจการด้าน
พลังงำนของประเทศให ้
เ ติ บ โตอย ่ ำ งยั่ ง ยื นต ่ อ ไป
อย่ำงไม่หยุดยั้ง

สรุปสรุป
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