รายงานประจํ า ปี 2564
การไฟฟ้า ฝ่า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย

ขับเคลื่อนอนาคต
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กฟผ. มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินภารกิิจหลัักด้้านการผลิิตและส่่งไฟฟ้้า
เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้า โดยคำำ�นึึงถึึง
ประสิิทธิิภาพและต้้นทุุนการผลิิต เพื่่�อให้้มีีราคาที่่�เหมาะสม
ตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าที่่�มีีความหลากหลาย
ในยุุคดิิสรััปชััน ควบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อสนองแนวนโยบายภาคพลัังงานของประเทศ ที่่�มีีเป้้าหมาย
มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality)

สแกนเพื่่�อแสดงความคิิดเห็็น
เกี่่ย
� วกัับรายงานประจำำ�ปีี กฟผ. 2564

สแกนเพื่่�อดููคลิิปวิิดีีโอ
EGAT Carbon Neutrality

สารบััญ
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม	
ตำำ�แหน่่งยุุทธศาสตร์์
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
แผนที่่�ยุุทธศาสตร์์
เกี่่�ยวกัับ กฟผ.
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พ.ศ. 2540 ในปีี 2564
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และบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.
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เหตุุการณ์์สำำ�คััญในรอบปีี
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ข้้อมููลและสถิิติิ
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
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งบการเงิิน
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ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
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ภาพรวมทางการเงิิน
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สารประธานกรรมการ กฟผ.
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รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สถานการณ์์ไฟฟ้้า	
กัับสภาวะเศรษฐกิิจไทย

วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
และฐานะการเงิิน

36

การบริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายใน

44

โครงสร้้างองค์์การ กฟผ.

50

โครงสร้้างการจััดการองค์์การ

52

วิิสััยทััศน์์

พัันธกิิจ

นวััตกรรมพลัังงานไฟฟ้้า
เพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า

เป็็นองค์์การหลัักเพื่่�อรัักษาความมั่่�นคง
ด้้านพลัังงานไฟฟ้้าและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่ ง ขัั น ของประเทศด้้ ว ยนวัั ต กรรม
เพื่่�อความสุุขของคนไทย

(Vision)

(Mission)

ค่่านิิยม
(Values)

S

Synergy
รวมพลัังประสาน

P

Proactive
Approach
รุุกงานก้้าวไกล

E

Empathy
ใส่่ใจสร้้างมิิตร

E

Entrepreneurship
คิิดแบบผู้้�ประกอบการ

D

Digitalization
ขัับเคลื่่�อนงานด้้วยดิิจิิทััล

ตำำ�แหน่่งยุุทธศาสตร์์
(Strategic Positioning)

ปััจจุุบััน

ปีี 2567

ปีี 2569

ปีี 2573

เป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งไฟฟ้้า
ดููแลความมั่่�นคง
ระบบไฟฟ้้าของประเทศ

เพิ่่�มบทบาทการเป็็น
Energy Solutions
Provider ที่่�ให้้บริิการ
ด้้วยนวััตกรรม
ด้้านพลัังงานไฟฟ้้า

เพิ่่�มบทบาทการเป็็น
ศููนย์์กลางการเชื่่�อมโยง
ระบบไฟฟ้้าของภููมิิภาค

ยกระดัับเป็็นศููนย์์กลาง
การซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยน
พลัังงานของภููมิิภาค
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วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
(Strategic Objective)

E

Energy Solutions
for a Better Life
จััดหาโซลููชัันด้้านพลัังงาน
เพื่่�อความมั่่�นคง และสร้้าง
นวััตกรรมเพื่่�อความ
เติิบโตขององค์์การ

G

A

Green Innovation
for Sustainability
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม
พลัังงานสีีเขีียว
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

Agile EGAT to
the Next Chapter
สร้้างความคล่่องตััวให้้
กฟผ. ในการขัับเคลื่่�อน
สู่่�บทใหม่่

T

Trust and Pride by
Delivering Values to
Regional People
เป็็นองค์์การที่่�สัังคมไว้้วางใจ
และความภาคภููมิิใจของชาติิ
ด้้วยการเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ า้ นพลัังงาน
ในระดัับภููมิิภาค

แผนที่่�ยุุทธศาสตร์์

วิิสััยทััศน์์

เป็็ นองค์์การหลัักเพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงด้้านพลัังงานไฟฟ้ ้าและ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศด้้วยนวััตกรรม เพื่่�อความสุุขของคนไทย

มิิติิการพัั ฒนา

นวััตกรรม
พลัังงานไฟฟ้ ้าเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า

พัั นธกิิจ

(Strategic Map)

E
A

Energy Solutions
for a Better Life

จััดหาโซลููชัันด้้านพลัังงาน
เพื่่�อความมั่่�นคง และสร้้างนวััตกรรม
เพื่่�อความเติิบโตขององค์์การ

Agile EGAT
to the Next Chapter

สร้้างความคล่่องตััวให้้ กฟผ.
ในการขัับเคลื่่�อนสู่่�บทใหม่่

G
T

Green Innovation
for Sustainability

สร้้างสรรค์์นวััตกรรม
พลัังงานสีีเขีียวเพื่่�อความยั่่�งยืืน

Trust and Pride by Delivering
Values to Regional People
เป็็นองค์์การที่่�สัังคมไว้้วางใจ
และความภาคภููมิิใจของชาติิ
ด้้วยการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านพลัังงาน
ในระดัับภููมิิภาค
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เกี่่�ยวกัับ กฟผ.
การไฟฟ้้ า ฝ่่ า ยผลิิ ต แห่่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ กฟผ. พ.ศ. 2511
เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2512 ซึ่�่ง กฟผ. เป็็นรััฐวิิสาหกิิจด้้านกิิจการพลัังงาน ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล

ของกระทรวงพลัังงานและกระทรวงการคลััง ดำำ�เนิินกิิจการหลัักในด้้านการผลิิต จััดให้้ได้้มา และจััดส่่ง
พลัังงานไฟฟ้้าให้้แก่่การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภ
ิ าค (กฟภ.) ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าตามที่่ก
� ฎหมาย

กำำ�หนด และประเทศใกล้้เคีียง เช่่น สปป.ลาว มาเลเซีีย เป็็นต้้น รวมถึงึ ดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย
� วเนื่่�องกัับ

พลัังงานและบริิการไฟฟ้้า ผลิิตและขายลิิกไนต์์ หรืือวััตถุุเคมีีจากลิิกไนต์์ ภายใต้้กรอบพระราชบััญญััติิ
กฟผ. พ.ศ. 2511 และปรัับปรุุงล่่าสุุด พ.ศ. 2535

ปััจจุุบัันการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. เป็็นไปตามโครงสร้้างกิิจการไฟฟ้้าที่่�มีี กฟผ. เป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งไฟฟ้้า
รวมทั้้�งควบคุุมการผลิิตและส่่งไฟฟ้้าทั่่�วประเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพีียงพอต่่อความต้้องการ พร้้อมให้้

ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ดีีข
� องชุุมชนและสัังคม โดยมีีคณะกรรมการกำำ�กับกิ
ั จ
ิ การพลัังงาน

(กกพ.) หรืือเรกููเลเตอร์์ ทำำ�หน้า้ ที่่�กำำ�กัับดููแล

กฟผ. มีีสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่� 53 หมู่่� 2 ถนนจรััญสนิิทวงศ์์ อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี 11130

และมีีสำำ�นัักงานของฝ่่ายปฏิิบััติิการระบบส่่งอีีก 5 แห่่ง โดยตั้้� งอยู่่�ที่่�จัังหวััดนนทบุุรีี 2 แห่่ง จัังหวััด

พิิษณุุโลก 1 แห่่ง จัังหวััดขอนแก่่น 1 แห่่ง และจัังหวััดกระบี่่� 1 แห่่ง

ทุุนและโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
กฟผ. มีีกระทรวงการคลัังถืือหุ้้�น ร้้อยละ 100 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

รายละเอีียด

ปีี 2564

ปีี 2563

ทุุนรัับจากงบประมาณ

10,872

10,872
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ปีี 2562
(ปรัับปรุุง)

10,872

ปััจจุุบัันการดำำ�เนิินงาน
ของ กฟผ. เป็็นไปตาม
โครงสร้้างกิิจการไฟฟ้้า
� กฟผ. เป็็นผู้้�ผลิิต
ที่่มีี
และส่่งไฟฟ้้า รวมทั้้�ง
ควบคุุมการผลิิตและ
ส่่งไฟฟ้้าทั่่�วประเทศ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ

5
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ภาพรวมทางการเงิิน
หน่่วย : ล้้านบาท

รายละเอีียด

ปีี 2562

ปีี 2564

ปีี 2563

รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ

560,162

510,707

560,446

กำำ�ไรจากการขายสิินค้้าและบริิการ

69,564

54,879

65,172

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

(13,237)

160

11,360

ต้้นทุุนทางการเงิิน

34,490

33,783

35,093

กำำ�ไรสุุทธิิ - ส่่วนที่่�เป็็นของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย

29,294

28,031

48,209

4,192

3,280

3,287

1,101,447

994,763

1,003,951

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

435,142

425,693

419,420

หนี้้�สิินรวม

590,821

506,622

529,298

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว

156,022

137,384

133,069

ส่่วนของเจ้้าของและส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

510,626

488,141

474,653

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)

15.23

13.46

14.68

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)

5.98

6.13

9.19

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (ร้้อยละ)

3.19

3.13

5.09

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ (เท่่า)

1.16

1.04

1.12

อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)

1.98

1.93

2.49

(ปรัับปรุุง)

ผลประกอบการ

กำำ�ไรสุุทธิิ - ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
ฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม

อััตราส่่วนทางการเงิิน
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สาร

ประธาน
กรรมการ กฟผ.
ปีี 2564 ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งปีีแห่่งความท้้าทายของ
กฟผ. ที่่�ได้้ตั้้�งเป้้าหมายในการมุ่่�งสู่่� EGAT Carbon

Neutrality อย่่างเป็็นรูู ปธรรมภายในปีี 2593
ด้้วยการบููรณาการและสร้้างความสมดุุลระหว่่าง

ความมั่่�นคงทางพลัังงาน ต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้า

การอนุุ รัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ควบคู่่�กัั บ การพัั ฒ นา
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีด้้านพลัังงาน

เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ต้้ น ทางของกระบวนการผลิิ ต ไฟฟ้้ า

กฟผ. ได้้เดิินหน้้าโครงการพััฒนาโรงไฟฟ้้าฐาน

อาทิิ โครงการโรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ (ส่่วนเพิ่่ม
� )

ระยะที่่� 1 จัังหวััดนนทบุุรีี ให้้เป็็นไปตามแผนพััฒนา
กำำ�ลังั ผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580

ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 (PDP2018 Rev.1) พร้้อมนี้้�
กฟผ. ได้้พััฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานก๊๊าซธรรมชาติิ

เพื่่�อรองรัับโครงการโรงไฟฟ้้าตามแผน PDP2018
Rev.1 สานต่่ อ นโยบายส่่ ง เสริิ ม การแข่่ ง ขัั น ใน
กิิจการก๊๊าซธรรมชาติิ โดยร่่วมทุุนกัับบริษั
ิ ท
ั ปตท.
จำำ�กััด (มหาชน) ในโครงการ LNG Receiving

Terminal แห่่งที่่� 2 ที่่ตำ
� �บลห
ำ
นองแฟบ จัังหวััดระยอง

ขนาด 7.5 ล้้านตัันต่่อปีี เพื่่�อขยายขีีดความสามารถ

การนำำ�เข้้า LNG ของประเทศ โดยตั้้�งเป้้าหมาย
จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนให้้แล้้วเสร็็จในปีี 2565
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นัับจากนี้้�จนถึึงเป้้าหมายการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิ
เป็็นศููนย์์ในปีี 2593 ทุุกก้้าวย่่างและทุุกมิิติที่
ิ ่� กฟผ. จะดำำ�เนิินการ
กฟผ. มั่่�นใจว่่าจะสามารถไปถึึงเป้้าหมายได้้อย่่างงดงาม
และสััมฤทธิิผล ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจจากบุุคลากร
� ณ
ที่่มีีคุ
ุ ภาพของ กฟผ. ในทุุกภาคส่่วน

ในด้้านการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนในการผลิิตไฟฟ้้า

การจััดทำำ�แอปพลิิเคชััน ‘EleXA’ ที่่อำ
� �ำ นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ใช้้รถ EV ตั้้�งแต่่

หมุุ น เวีียนซึ่่� ง เป็็ น พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ม าผสม

ติิดตั้้�งเทคโนโลยีีชาร์์จรถ EV อััจฉริิยะ ณ ที่่�พัก
ั อาศััย ‘EGAT Wallbox’ และ

กฟผ. มุ่่�งบูู รณาการนำำ�นวัั ตกรรมด้้ านพลัังงาน

ผสานกัั บ กระบวนการผลิิ ต ไฟฟ้้ า โดยริิ เ ริ่่� ม
โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�มาผลิิต

ไฟฟ้้ า ร่่ ว มกัั บ โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�และระบบกัักเก็็บ

พลัังงานด้้ ว ยแบตเตอรี่่� ที่่� เ ขื่่� อ นสิิ ริิ น ธร จัั ง หวัั ด

การค้้นหาสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า การจอง ชาร์์จ และจ่่ายเงิิน การให้้บริิการ
บำำ�รุุงรัักษาให้้แก่่ลููกค้้าอย่่างครบวงจร และการพััฒนาระบบบริิหารจััดการ

สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า ‘BackEN’ ที่่�เป็็นผู้้�ช่่วยสำำ�คััญในการบริิหารจัั ดการ
สำำ�หรัับเจ้้าของสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า

อุุ บล ราชธานีี ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 45 เมกะวัั ตต์์

นอกจากนี้้� เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการลงทุุนและพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ด้้าน

ตุุลาคม 2564 ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้

อุุตสาหกรรมพลัังงาน รองรัับโอกาสทางธุุรกิิจพลัังงานในช่่วงเปลี่่ย
� นผ่่านสู่่�

เริ่่�มจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบเชิิงพาณิิชย์์ในวัันที่่� 31

ประมาณ 47,000 ตัันต่่อปีี และ กฟผ. จะเดิินหน้้า

พััฒนาโครงการนี้้�ในพื้้� นที่่�เขื่่�อนต่่าง ๆ ให้้ครบทั้้�ง

9 เขื่่�อนที่่� กฟผ. รัับผิด
ิ ชอบทั่่�วประเทศ ควบคู่่�กัับ

การพัั ฒ นาโครงข่่ า ยไฟฟ้้ า ให้้ มีี ความทัั น สมัั ย
(Grid Modernization) เพื่่� อ รองรัั บ พลัั ง งาน

พลัังงานและส่่งเสริิมการวิิจััยและพััฒนา โดยเฉพาะในกลุ่่�มสตาร์์ทอััพใน

เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั ในอนาคต กฟผ. ได้้ร่ว่ มกัับบริษั
ิ ท
ั ในกลุ่่�ม กฟผ. จััดตั้้�งบริิษัท
ั

อิินโนพาวเวอร์์ จำำ�กัด
ั ดำำ�เนิินการร่่วมทุุนและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจกับ
ั กลุ่่�ม

สตาร์์ทอััพที่่�ริเิ ริ่่ม
� นวััตกรรมใหม่่ในอุุตสาหกรรมพลัังงาน ควบคู่่�กัับร่ว่ มทุุน

กัั บบริิ ษัั ท เอกชนและรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จหล ายแห่่ ง ในบริิ ษัั ท อิิ น โนสเปซ

(ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั ที่่มุ่่�
� งเน้้นการพััฒนาเทคโนโลยีีขั้้�นสููง ต่่อยอดนวััตกรรม

หมุุนเวีียนที่่จ
� ะเข้้าสู่่�ระบบเพิ่่ม
� ในอนาคตอีีกด้้วย
� ขึ้้น

ในอุุตสาหกรรมใหม่่ New S-Curve ให้้กัับประเทศ

ในด้้ า นการพัั ฒ นานวัั ต กรรมและเทคโนโลยีี

ในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อช่่วยดููดซัับและกัักเก็็บคาร์์บอน กฟผ. ได้้ดำำ�เนิิน

โดยเฉพาะการสนัับ สนุุน ยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า (EV)

โครงการปลููกป่่า 1 ล้้านไร่่อย่่างมีีส่่วนร่่วม โดยมุ่่�งเน้้นการปลููกป่่าอนุุรัักษ์์

ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเปิิดสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า ‘EleX

เวลา 10 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2565-2574 พร้้อมบำำ�รุุงรัักษาต่่อเนื่่�องจนถึึงปีี 2583

กฟผ. ได้้ พััฒนาผลิิตภัั ณฑ์์ และบริิการด้้ าน EV

by EGAT’ ตามเส้้นทางหลัักทั่่�วประเทศ รวมถึึง
ในสถานที่่ร� าชการ โรงพยาบาล และห้้างสรรพสิินค้้า

ป่่าชายเลน ป่่าชุุมชน และป่่าเศรษฐกิิจ ปีีละ 1 แสนไร่่ รวม 1 ล้้านไร่่ ภายใน
โดยเมื่่�อปลายปีี 2564 กฟผ. ได้้เริ่่ม
� ท
ุ ยานแห่่งชาติิ
� ปลููกป่่า 10 ไร่่แรกไปแล้้ว ที่่อุ
หมู่่�เกาะชุุมพร จัังหวััดชุุมพร
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สารประธานกรรมการ กฟผ.

ในด้้านสัังคม ท่่ามกลางวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ยัังคง
แพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดปีี 2564 กฟผ. ยัังคงยืืนหยััดเคีียงข้้างคนไทยเช่่นที่่�เคยเป็็นมา โดยการ

ผลิิตหมวกป้้องกัันเชื้้�อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จากทีีมช่่างอาสาของ กฟผ. เพื่่�อส่่งมอบ

ให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ ร่่วมสนัับสนุุนการจัั ดตั้้� งศููนย์์พัักคอยและโรงพยาบาลสนามทั่่� วประเทศ
รวมถึึงการเปิิดพื้้� นที่่�ของ กฟผ. เพื่่�อใช้้เป็็นสถานที่่�ฉีีดวััคซีีนให้้ประชาชนมากกว่่า 6,000 คนต่่อวััน ควบคู่่�

กัั บ การสนัั บ สนุุ น การท่่ อ งเที่่� ย วเพื่่� อ ฟื้้� นฟูู เ ศรษฐกิิ จข องประเทศด้้ ว ยการยกระดัั บคุุ ณ ภาพบ้้ า นพัั ก
ร้้านอาหาร และสถานที่่ท่
� อ
่ งเที่่ย
� วภายในเขื่่�อนและโรงไฟฟ้้าของ กฟผ. จำำ�นวน 10 แห่่ง จนได้้รับ
ั มาตรฐาน
SHA Plus จากการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย

จากผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ กฟผ. ได้้รับ
ั รางวััลจากเวทีีระดัับประเทศและนานาชาติิ

ทั้้�งรางวััลดีีเด่่นจาก Thailand Energy Awards 2021 จำำ�นวน 2 รางวััล รางวััล ASEAN Energy Awards 2021
จำำ�นวน 6 รางวััล และรางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่นจำำ�นวน 4 รางวััล ซึ่่�ง กฟผ. ขอขอบคุุณจากใจจริิงสำำ�หรัับ

ทุุกความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนที่่�ทำำ�ให้้ กฟผ. ได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศเหล่่านี้้�

นัับจากนี้้�จนถึึงเป้้าหมายการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2593 ทุุกก้้าวย่่างและทุุกมิิติิ
ที่่� กฟผ. จะดำำ�เนิินการ กฟผ. มั่่�นใจว่่าจะสามารถไปถึึงเป้้าหมายได้้อย่่างงดงามและสััมฤทธิิผล ด้้วยความ

ร่่วมมืือร่่วมใจจากบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพของ กฟผ. ในทุุกภาคส่่วน

กุุลิิศ สมบััติิศิิริิ

ประธานกรรมการ กฟผ.
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้รัับการ

•

กฟผ. ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ อย่่างน้้อย 2 ใน 3 และกรรมการ

	ของบุุคลากรให้้ยอมรัับการเปลี่่ย
� นแปลงและให้้ความร่่วมมืือ

แต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยคััดเลืือกจากกรรมการ
ตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 ท่่าน เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความเข้้าใจ หรืือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เทคโนโลยีี ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลให้้ ย อดขายและกำำ� ไรลดลง

•

2. นายพรชััย  ฐีีระเวช

กรรมการตรวจสอบ

โดยผู้้�ช่่ ว ยผู้้�ว่่ า การสำำ�นัั ก งานตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้ า ที่่�
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระตาม
แนวทางที่่�กำำ�หนดในข้้อบัังคัับ กฟผ. ว่่าด้้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ) ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ

จากคณะกรรมการ กฟผ. และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ กฟผ. ซึ่่�งสอดคล้้องกัับระเบีียบและคู่่�มืือ

การปฏิิบััติิงานที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด และเป็็นไปตาม

ขอบเขตความรัับผิด
ิ ชอบในการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. เพื่่�อ

มุ่่�งเน้้ น การเป็็ น องค์์ ก ารโปร่่ ง ใส มีีกระบวนการกำำ�กัั บดูู แ ล

อย่่างต่่อเนื่่�อง

ให้้ ข้้ อ เสนอแนะเกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นระบบส่่ ง
ซึ่�่ ง ต้้ อ งประสานงานร่่ ว มกัั น กัั บ การไฟฟ้้ า ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค

(กฟภ.) และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก (Small Power

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวนิิรมาณ ไหลสาธิิต

ในการปรัับปรุุ งกระบวนการทำำ�งาน การปรัับ Mindset

เพื่่�อลดผลกระทบจาก Disruption ด้้านนโยบาย พลัังงาน

มีีประสบการณ์์ด้้านการบััญชีีหรืือการเงิิน ดัังนี้้�
1. พลเอกสมศัักดิ์์� รุ่่ง� สิิตา

สนัับสนุุนแนวทางการบริิหารการเปลี่่�ยนแปลงของ กฟผ.

Producer: SPP) เพื่่�อให้้มีีการกำำ�หนดแนวทางการปฏิิบัติ
ั งิ าน

	ที่่รั� ด
ั กุุมยิ่่ง� ขึ้้น
�
•

ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่ผู้้�แทน กฟผ. ที่่�ได้้รัับมอบหมายเป็็น
กรรมการบริิษัท
ั ในเครืือ กฟผ. ให้้นำ�ำ ประเด็็นข้้อสัังเกตของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่่� ย วกัั บ การอนุุ มัั ติิ ก ารแก้้ ไ ข

เปลี่่�ยนแปลงสััญญา ไปใช้้กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ

	บริิษััทในเครืือให้้มีีการปฏิิ บััติิอย่่างถููกต้้ อง เป็็นไปตาม
ระเบีียบของบริิษััท

•	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานด้้านการ
ตรวจสอบภายใน เพื่่�อรองรัับการประเมิินผลตามระบบ

ประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ (State Enterprise Assessment

Model: SE-AM) และทำำ� ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการ

ตรวจสอบภายในมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และเพิ่่�ม

	มููลค่่าให้้กัับ กฟผ.

กิิจการที่่�ดีี และสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในระยะยาวได้้อย่่าง

ยั่่� ง ยืืน โดยคำำ�นึึ งถึึ ง ความต้้ อ งการของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย

ทุุกกลุ่่�มอย่่างรอบด้้าน

ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมตามวาระ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี รวม 11 ครั้้�ง
มีีภารกิิจหรืือข้้อเสนอแนะที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
•

ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุ งระบบการควบคุุม

ภายในด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อ ลดความเสี่่� ย ง

เรื่่�องความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศของ กฟผ.
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ในปีี 2564 กฟผ. มีีระบบการ
ควบคุุมภายในและกระบวนการ
� งที่่มีี
�
บริิหารความเสี่่ย
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ตลอดจนมีีกระบวนการ
�
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
เพีี ยงพอ และเหมาะสม

สรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการตรวจสอบ

เดืือน ประจำำ�ไตรมาส และงบการเงิิน

2. การสอบทานระบบการควบคุุม
ภายใน กระบวนการบริิหาร
ความเสี่่ย
� ง และกระบวนการ
	กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
�

รวมทั้้� ง ผลการดำำ� เนิิ น งานร่่ ว มกัั บ

ประสิิทธิิผลของกระบวนการบริิหาร

1. การสอบทานรายงาน
ทางการเงิิน
•

สอบทานรายงานทางการเงิินประจำำ�
ประจำำ�ปีี ของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย

•

ส อ บ ท า น ป ร ะ สิิ ท ธิิ ภ า พ แ ล ะ

รองผู้้�ว่่าการการเงิินและบััญชีี และ

ความเสี่่�ยงของ กฟผ. เพื่่�อพิิจารณา

ตรวจสอบได้้ ส อบถามเรื่่� องความ

แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่ย
� ง

การปรัับปรุุง รายการบัั ญ ชีีที่่� สำำ�คัั ญ

การประมาณการทางบัั ญ ชีี และ

	พิิจารณาในประเด็็นอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ

รวมถึึ ง การแสดงข้้ อ คิิ ด เห็็ น ที่่� เ ป็็ น

ประโยชน์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ ารายงาน
ทางการเงิินของ กฟผ. ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น

อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งตามที่่� ค วรในสาระ

	สำำ�คัั ญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน มีีความน่่าเชื่่�อถืือและ

	ทัั น ต่่ อ เวลา รวมถึึ ง มีีการเปิิ ด เผย

	ข้้ อ มูู ลที่่� สำำ�คัั ญ อย่่ า งเพีียงพอและ
เป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ใช้้งบการเงิิน

	รัับผิิ ด ชอบของสายงาน เพื่่� อให้้
เกิิ ดผลประโยชน์์ สููงสุุดต่่ อการ

	ดำำ�เนิินงานของ กฟผ.
•

สอบทานกระบวนการกำำ�กัั บดูู แ ล

	กิิจการของ กฟผ. ให้้สอดคล้้องกัับ
	หลัั ก การการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี

(Good Corporate Governance)

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม เ พีี ย ง พ อ ข อ ง

	ผู้้�สอบบัั ญ ชีี โดยคณะกรรมการ

	ถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นของงบการเงิิ น

	กิิ จ ก ร ร ม ที่่� สำำ�คัั ญที่่� อยู่่�ในความ

และแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี (Best Practice)

	ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิิ น งาน

	ของ กฟผ. ให้้ ค รอบคลุุ ม ประเด็็ น

	ที่่� มีีนัั ยสำำ�คัั ญ และสอดคล้้ อ งกัั บ
	ยุุทธศาสตร์์ของ กฟผ.
•

สอบทานการดำำ�เนิินงานของ กฟผ.

ให้้ มีี การจัั ด วางระบบการควบคุุ ม
ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิิ น ผ ล
การควบคุุ ม ภายในให้้ ส อดคล้้ อ ง

	กัั บหลัั ก เกณฑ์์ ก ระทรวงการคลัั ง

เพื่่� อให้้ ร ะบบการควบคุุ ม ภายใน

	ข อ ง ก ฟ ผ . มีี ประสิิ ท ธิิ ผ ลและ
เป็็ น ไปตามมาตรฐานการควบคุุ ม
ภายในที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•	หารืือร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงและ
ฝ่่ายบริิหารสายงาน เพื่่�อพิิจารณา

3. การสอบทานการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
•

สอบทานการดำำ�เนิินงานของ กฟผ.
ให้้ ถูู ก ต้้ อ งตามกฎหมาย ระเบีียบ

	ข้้ อ บัั ง คัั บ วิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ง า น ม ติิ

คณะรััฐมนตรีี ประกาศ หรืือคำำ�สั่่�ง

	ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บการดำำ�เนิินงานของ
กฟผ.

ระบบการควบคุุมภายใน การบริิหาร
ความเสี่่� ย ง และการกำำ�กัั บดูู แ ล
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การสอบทานรายงาน
การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
	ของผู้้�ว่่าการ
•

สอบทานรายงานการประเมิิ น ผล

การปฏิิบัติ
ั งิ านของผู้้�ว่่าการ เพื่่�อพิิจารณา

ความถูู ก ต้้ องของตัั วชี้้� วัั ด แ ล ะ ผ ล

การประเมิินในแต่่ละงวด

5. การกำำ�กับ
ั ดููแลการดำำ�เนิินงาน
	ของหน่่วยงานผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ
	สำำ�นัก
ั งานตรวจสอบภายใน
•

สอบทานและอนุุมัติ
ั แ
ิ ผนการตรวจสอบ

ประจำำ�ปีี 2565 และแผนการตรวจสอบ
เชิิงกลยุุทธ์์ 3 ปีี (ปีี 2565-2567) รวมทั้้�ง

	พิิจารณาความเพีียงพอและเหมาะสม

	ของทรััพยากร เช่่น งบประมาณ และ

	บุุ ค ล า ก ร เ พื่่� อ ใ ห้้ ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ง า น มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ ประสิิ ท ธิิ ผ ล เป็็ น ไป
ตามมาตรฐานสากล

•	พิิ จ ารณาให้้ ค วามเห็็ น ชอบรายงาน

การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ

	หน่่ ว ยงานผู้้�ช่่ ว ยผู้้�ว่่ า การสำำ�นัั ก งาน
•

ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2564

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในของ กฟผ. และบริิษััทในเครืือ

เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมทั้้� งติิดตาม

การดำำ� เนิิ น การแก้้ ไ ข ปรัั บ ปรุุ ง ตาม

	ข้้อเสนอแนะอย่่างต่่อเนื่่�อง
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•

สอบทานการดำำ�เนิินงานของ กฟผ.

	กำำ�หนดโดยกระทรวงการคลััง และ

โดยสรุุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้้

การประเมิินกระบวนการปฏิิบัติ
ั ิงาน

กรรมการ กฟผ. เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิ

ระบุุไว้้ในกฎบััตรและคู่่�มืือการปฏิิบัติ
ั งิ าน

ใ ห้้ ค ร อ บ ค ลุุ ม ต า ม หลัั ก เ ก ณ ฑ์์

และการจัั ด การ (Enablers) ของ

	รััฐวิิสาหกิิจ ทั้้�ง 7 ด้้าน
•

ทบทวนข้้ อ บัั ง คัั บ กฟผ. ว่่ า ด้้ ว ย

ก า ร ตรวจสอบภายใน (กฎบัั ต ร

การตรวจสอบภายใน) และคู่่�มืือ
การปฏิิบัติ
ั งิ านตรวจสอบภายใน เพื่่�อ

ให้้ครอบคลุุมหน้้าที่่�ความรัับผิด
ิ ชอบ

	ของการตรวจสอบภายใน และ

รายงานผลการประเมิิ น ต่่ อ คณะ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	มีีประสิิ ท ธิิผ ล โปร่่ ง ใส และเป็็ น ที่่�
	น่่าเชื่่�อถืือ
•

จััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานของ

งานตรวจสอบภายใน

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลของ

การดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับ กฟผ.

ทั้้� งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่ า

7. การพิิจารณาการคััดเลืือก
	ผู้้�สอบบััญชีีและค่่าตอบแทน
	ของผู้้�สอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2565
•	พิิ จ ารณาการคัั ด เลืือกและแต่่ ง ตั้้� ง

	ผู้้�สอบบััญชีีของ กฟผ. และนำำ�เสนอ
	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�
	ปีี 2565 ต่่ อคณะกรรมการ กฟผ.
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิ

•

ผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 และหารืือ

กฟผ. เพื่่� อให้้ ค รอบคลุุ ม หน้้ า ที่่�

ความรัับผิด
ิ ชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และสอดคล้้ อ งตาม

	หลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กระทรวงการคลัั ง
	กำำ�หนด
•

ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งแบบ

ประเมิินตนเองทั้้�งคณะและรายบุุคคล
ตามแนวทางปฏิิ บัั ติิ สำ�หรั
ำ
ั บ คณะ

ภายในและกระบวนการบริิ ห ารความ
เสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

ตลอดจนมีีกระบวนการกำำ�กับดู
ั แ
ู ลกิิจการ

ที่่� ดีี เพีียงพอ และเหมาะสม ทำำ� ให้้
การดำำ�เนิินงานบรรลุุเป้้าหมายที่่กำ
� �ห
ำ นดไว้้

งบการเงิิ น เป็็ น ไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิิน มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�เพีียงพอ มีีการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย

ร ะ เ บีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ และนโยบาย

สำำ�คัญ
ั ในการปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่� คณะกรรมการ

นอกจากนี้้� ค ณะกรรมการตรวจสอบ

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีี 2564 กฟผ. มีีระบบการควบคุุม

ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระ

6. การรัักษาคุุณภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทบทวนกฎบััตรและคู่่�มืือการปฏิิบััติิ

การดำำ�เนิินงานของ กฟผ. ซึ่�่งจะนำำ�ไปสู่่�

งาน และระบบการติิดตามป้้องกััน เพื่่�อ

Professional Practices Framework:

รวมทั้้� ง แผนปรัับปรุุ งประสิิทธิิภาพ

เพีียงพอ ตลอดจนได้้ ใ ห้้ข้้ อ เสนอแนะ

การพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการปฏิิบััติิ

	ที่่� เ ป็็น สากล (The International

ภายในโดยที่่ป
� รึึกษาภายนอกองค์์กร

ความรอบคอบ และมีีความเป็็นอิิสระอย่่าง

พลัังงาน และกระทรวงการคลััง

คณะกรรมการ กฟผ. กระทรวง

ปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน

ประเมิิ น คุุ ณ ภาพงานตรวจสอบ

ใช้้ความรู้้� ความสามารถ ความระมััดระวัั ง

หรืื อ ข้้ อ สัั ง เ ก ต ที่่� เ ป็็ น ป ร ะ โ ย ช น์์ ต่่ อ

การคลัั ง กำำ�ห นด รวมถึึ ง กรอบการ

•	พิิ จ ารณาให้้ ค วามเห็็ น ชอบผลการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ. โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ นำำ�เสนอต่่อ

สอดคล้้องตามหลัักเกณฑ์์ที่ก
่� ระทรวง

IPPF)

ปฏิิบัติ
ั ิหน้า้ ที่่�และความรัับผิด
ิ ชอบตามที่่�

มีีการพิิ จ ารณาผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ

กัับผู้้�สอบบััญชีีเกี่่ย
� วกัับขอบเขต แผนงาน

แนวทางการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ และ

ตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นอย่่างเป็็น

อิิ สระและให้้คำำ� แนะนำำ� แก่่ ฝ่่ายบริิ หาร
และผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างตรงไปตรงมา

เพื่่� อประโยชน์์ สูู ง สุุ ด ต่่ อ ผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ทุุกฝ่่าย

ความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ

ผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้เกิิดการประสานงาน
ที่่ดีี
� และลดความซ้ำำ�ซ้อ
้ นในการปฏิิบัติ
ั งิ าน

รวมทั้้� งประชุุ มร่่วมกัั บผู้้�สอบบัั ญ ชีี
เป็็ น การเฉพาะ โดยไม่่ มีี ฝ่่ า ยบริิ ห าร

เข้้าร่่วม จำำ�นวน 1 ครั้้�ง

พลเอก

(สมศัักดิ์์� รุ่่�งสิิตา)   

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบในรััฐวิิสาหกิิจที่่�
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เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคง
ของระบบไฟฟ้้าควบคู่่�ไปกัับ
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
กฟผ. แสวงหาและพััฒนา
การผลิิตไฟฟ้ ้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
รููปแบบผสมผสาน โดยเฉพาะ
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
บนทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��
อีีกทั้้�งพััฒนา โครงข่่ายไฟฟ้ ้า
ให้้มีีความทัันสมััย (Grid Modernization)
เพื่่�อรองรัับความผัันผวนและไม่่แน่่นอน
ของพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�เชื่่�อมต่่อ
เข้้าระบบไฟฟ้้าปริิมาณมาก
ตั้้ง
� แต่่การจััดตั้้ง
� ศููนย์์พยากรณ์์
การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
(RE Forecast Center)
ปรัับปรุุงโรงไฟฟ้้าของ กฟผ.
ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น (Flexible Power Plant)
พััฒนาแบตเตอรี่่�กัักเก็็บพลัังงาน
(Battery Energy Storage System: BESS)
ตลอดจนนำำ�ร่่องศููนย์์สั่่�งการ
การดำำ�เนิินการตอบสนองด้้านโหลด
(Demand Response Control Center)

สถานการณ์์ไฟฟ้ ้า
กัับสภาวะเศรษฐกิิจไทย
ในปีี 2564 ระบบไฟฟ้้าของ กฟผ. มีีความต้้องการพลัังไฟฟ้้าสููงสุุดสุุทธิิเท่่ากัับ 30,135.30 เมกะวััตต์์

ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 3 เมษายน 2564 เวลา 21.03 น. มีีค่่าเพิ่่ม
� ขึ้้�นจากความต้้องการพลัังไฟฟ้้า

สููงสุุดสุุทธิิของปีี 2563 เป็็นจำำ�นวน 1,498.60 เมกะวััตต์์ หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.23 สำำ�หรัับความ

ต้้องการพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิของระบบ กฟผ. ในปีี 2564 มีีค่่าเท่่ากัับ 194,868.69 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง
มีีค่่าเพิ่่ม
� า่ เท่่ากัับ 191,934.55 ล้้านกิิโลวััตต์์� จากความต้้องการพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิของปีี 2563 ที่่มีีค่
� ขึ้้น

ชั่่�วโมง เป็็นจำำ�นวน 2,934.14 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.53

ความต้้องการไฟฟ้้าของระบบไฟฟ้้า กฟผ. ในปีี 2564 โดยรวมสููงกว่่าปีี 2563 โดยปััจจััยหลัักที่่�ส่ง่ ผล

ความต้้องการไฟฟ้า้
ของระบบไฟฟ้า้ กฟผ.

ปีี

2564

โดยรวมสููงกว่่า

ปีี

2563

ต่่อความต้้องการไฟฟ้้าคืือสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ที่่�ดีีขึ้้�นในช่่วงไตรมาสที่่� 1

จากมาตรการป้้องกัันของภาครััฐ ทำำ�ให้้ประชาชนเริ่่ม
� กลัับมาใช้้ชีีวิิตอย่่างปกติิ เศรษฐกิิจเริ่่ม
� กลัับมา

ฟื้้� นตััว อย่่างไรก็็ตาม ได้้เกิิดการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่่ในช่่วงเดืือนเมษายน
2564 และรุุนแรงช่่วงเดืือนสิิงหาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นการแพร่่ระบาดของสายพัันธุ์์�อััลฟาและเดลตา การ

ระบาดระลอกนี้้�ส่ง่ ผลให้้ภาครััฐประกาศมาตรการล็็อกดาวน์์ พร้้อมกัับเดิินหน้้าฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรค

COVID-19 ทั่่�วประเทศ จนสถานการณ์์ดีีขึ้้น
� ในไตรมาสที่่� 4 จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง

ภาครััฐจึึงได้้ประกาศคลายล็็อกดาวน์์ในวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 และเปิิดประเทศในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน

2564 ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจเริ่่ม
� ฟื้้� นตััวอีีกครั้้�ง

สำำ�หรับปี
ั ี 2565 คาดว่่า ความต้้องการพลัังไฟฟ้้าสููงสุุดสุุทธิิของระบบ กฟผ. จะมีีค่่าประมาณ 32,509

เมกะวััตต์์ และความต้้องการพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิของระบบ กฟผ. จะมีีค่่าประมาณ 217,552 ล้้าน

ปีี

2565

คาดว่่า ความต้้องการ
พลัังไฟฟ้า้ สููงสุุดสุุทธิิ
ของระบบ กฟผ.
จะมีีค่่าประมาณ

32,509
เมกะวััตต์์

กิิ โ ลวัั ต ต์์ - ชั่่� ว โมง (อ้้ า งอิิ ง ค่่ า พยากรณ์์ ค วามต้้ อ งการไฟฟ้้ า จากแผนพัั ฒ นากำำ�ลัั ง ผลิิ ต ไฟฟ้้ า ของ

ประเทศไทย ปีี 2561-2580 ฉบัับปรัับปรุุง 1 หรืือ PDP2018 Rev.1)

สำำ�หรับ
ั แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2565 สำำ�นัก
ั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)
คาดการณ์์ว่่า เศรษฐกิิจจะขยายตััวร้้อยละ 3.5-4.5 โดยมีีแรงสนัับสนุุนสำำ�คััญ ประกอบด้้วย

1. การฟื้้� นตััวของอุุปสงค์์ในประเทศและภาคการผลิิตตามสถานการณ์์การระบาดของโรค COVID-19
	ที่่�ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับ

2. การฟื้้� นตััวอย่่างช้้า ๆ ของภาคท่่องเที่่�ยวภายใต้้นโยบายการเปิิดประเทศ

3. การส่่งออกสิินค้้าขยายตััวในเกณฑ์์ที่่�ดีี

4. การขัับเคลื่่�อนจากการเบิิกจ่่ายงบประมาณภาครััฐ

5. ฐานการขยายตััวที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�
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ผลการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา
ในปีี 2564 โรงไฟฟ้้ า ในระบบของ กฟผ. มีีกำำ�ลัั ง ผลิิ ต ตามสัั ญ ญารวม

46,682.37 เมกะวััตต์์ โดยแบ่่งเป็็นโรงไฟฟ้้าของ กฟผ. มีีกำำ�ลัังผลิิตตาม

สััญญา 16,082.32 เมกะวััตต์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 34.45 ของกำำ�ลัังผลิิตรวมใน

ระบบของ กฟผ. รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP) กำำ�ลััง
ผลิิตรวม 15,498.50 เมกะวััตต์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 33.20 ของกำำ�ลัังผลิิตรวม
ทั้้�งประเทศ รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก (SPP) 9,380.95

เมกะวัั ตต์์ คิิ ดเป็็นร้้อยละ 20.10 และรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากต่่ างประเทศอีีก
5,720.60 เมกะวััตต์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 12.25

การผลิิตและซื้้อ
� พลัังงานไฟฟ้้า

ปีี

2564

โรงไฟฟ้า้ ในระบบ
ของ กฟผ. มีีกำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญารวม

46,682.37
เมกะวััตต์์

ความต้้ องการพลัังไฟฟ้้าสุุทธิิสููงสุุดของระบบ กฟผ. (Peak) ครั้้�งล่่าสุุด

ที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัั นเสาร์์ที่่� 3 เมษายน 2564 เวลา 21.03 น. มีีค่่ าเท่่ ากัั บ

30,135.30 เมกะวััตต์์ มากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา เท่่ากัับ 1,498.60 เมกะวััตต์์

ปีี 2564 มีีโรงไฟฟ้้าเข้้าระบบใหม่่ดัังนี้้�

มีีนาคม 2563 เวลา 20.30 น.)

โรงไฟฟ้ ้า กฟผ.

หรืือเพิ่่� ม ขึ้้� น ร้้ อ ยละ 5.23 (28,636.70 เมกะวัั ต ต์์ วัั น พฤหัั ส บดีีที่่� 12

พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตและซื้้�อสุุทธิิ (Net Energy) ในปีี 2564 มีีค่่าเท่่ากัับ

� ว
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�ร่
่ มกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนสิิริินธร

194,868.69 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง มากกว่่าปีีที่่�ผ่า่ นมา (191,934.55 ล้้าน
กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง) เท่่ากัับ 2,934.14 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือร้้อยละ 1.53
โดยพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตและซื้้�อสุุทธิิต่่อวััน (Net Energy/Day) เฉลี่่�ยของ

ปีีนี้้�มีีค่่า 533.89 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง มากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา (524.41 ล้้าน

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้ ้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP)
บริิษัท
ั กััลฟ์ ์ เอสอาร์์ซีี จำำ�กัด
ั

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง) เท่่ากัับ 9.48 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือร้้อยละ 1.81

การผลิิตและซื้้�อไฟฟ้้าของ กฟผ. ในปีีนี้้� ยัังคงใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิง

หลััก ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิได้้ 110,052.10 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือ

ร้้อยละ 56.47 รองลงมาเป็็นถ่่านหิิน ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิได้้ 34,174.55

ล้้ านกิิ โลวัั ตต์์ -ชั่่� วโมง หรืือร้้อยละ 17.54 โรงไฟฟ้้าพลัั งงานหมุุนเวีียน

(พลัังน้ำำ� ลม แสงอาทิิตย์์ ความร้้อนใต้้พิภ
ิ พ และชีีวมวล) ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า
สุุ ท ธิิ ไ ด้้ 12,540.04 ล้้ า นกิิ โ ลวัั ต ต์์ - ชั่่� ว โมง หรืือร้้ อ ยละ 6.43 ซื้้� อ จาก

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้ ้าเอกชนรายเล็็ก (SPP)
ประเภทสััญญา Firm
บริิษััท สตึึกไบโอแมส จำำ�กััด

45 เมกะวััตต์์

31 ตุุลาคม 2564

ต่่างประเทศ 33,356.29 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือร้้อยละ 17.12 น้ำำ�มัน
ั เตา
น้ำำ�มัั น ปาล์์ ม ดีีเซล และน้ำำ�มัั น ยางดำำ� 2,884.09 ล้้ า นกิิ โ ลวัั ต ต์์ - ชั่่� ว โมง
หรืือร้้อยละ 1.48 ขยะและ Waste Gas 1,472.13 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือ

ร้้อยละ 0.76 และโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�สููบกลัับ 389.49 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง
หรืือร้้อยละ 0.20 ของพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตและซื้้�อทั้้�งหมด
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ชุุดที่่� 2

ชุุดที่่� 1

625 เมกะวััตต์์
31 มีีนาคม 2564

625 เมกะวััตต์์
1 ตุุลาคม 2564

6.5 เมกะวััตต์์
1 มิิถุุนายน 2564

การใช้้เชื้้�อเพลิิง
ในปีี 2564 กฟผ. ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ จากแหล่่งอ่่ าวไทย แหล่่งบนบก และ

ในปริิมาณเท่่ากัับ 249,822 พัันล้้านบีีทีียูู ลดลงจากปีีก่อ
่ น แต่่เนื่่�องจากราคา

ราคาก๊๊าซธรรมชาติิโดยเฉลี่่�ย
ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
ประมาณ

ปีี 2563 ประมาณ 133.47 บาทต่่อล้้านบีีทีียูู ส่่งผลให้้มูลค่
ู ่าก๊๊าซที่่� กฟผ. ใช้้

133.47

ก๊๊าซธรรมชาติินำ�ำ เข้้า (แหล่่งเมีียนมา และก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG)) เป็็นหลััก
LNG พุ่่�งสููงขึ้้�นมาก ทำำ�ให้้ราคาก๊๊าซธรรมชาติิโดยเฉลี่่�ย ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจาก
เพิ่่ม
ำ
บ
ั
� 23,029 ล้้านบาท และเมื่่�อรวมกัับที่่� IPP ใช้้ มููลค่า่ ก๊๊าซธรรมชาติิสำ�หรั
� ขึ้้น

การผลิิตไฟฟ้้าในปีี 2564 เพิ่่ม
� ถึึง 49,946 ล้้านบาท
� ขึ้้น

บาทต่่อล้้านบีีทีียูู

ตารางเปรีียบเทีียบปริิมาณ ราคา และมููลค่่าของการใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ
เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าในปีี 2563-2564

ปีี

โรงไฟฟ้้า

ปริิมาณการใช้้

ราคา1

มููลค่่า2

(พัั นล้้านบีีทีียูู)

(%)

(บาทต่่อล้้านบีีทีียูู)

(ล้้านบาท)

493,556

100

235.19

116,079

EGAT

293,676

60

69,070

IPP

199,880

40

47,010

450,348

100

EGAT

249,822

55

92,099

IPP

200,526

45

73,926

2563

2564

368.66

166,025

หมายเหตุุ :
1.

ราคาก๊๊าซธรรมชาติิ คืือ ราคาก๊๊าซธรรมชาติิหน้า้ โรงไฟฟ้้ารวมค่่าการตลาดและค่่าผ่่านท่่อก๊๊าซธรรมชาติิ

3.

ปริิมาณการใช้้ ราคา และมููลค่่าก๊๊าซธรรมชาติิของปีี 2564 อ้้างอิิงตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงเดืือนพฤศจิิกายน

2.	มููลค่่าก๊๊าซธรรมชาติิ รวมค่่าการตลาด ค่่าผ่่านท่่อก๊๊าซธรรมชาติิ แต่่ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
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ด้้านน้ำำ�มัน
ั เชื้้�อเพลิิง เป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�รองสำำ�หรับ
ั ใช้้ทดแทนกรณีีเชื้้�อเพลิิงหลัักขาดส่่ง หรืือโรงไฟฟ้้าหลััก

ไม่่สามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ หรืือในช่่วงเวลาที่่มีี
� การใช้้ไฟฟ้้าสููงกว่่าที่่ค
� าดการณ์์ไว้้ โดยในปีี 2564 มีีเหตุุการณ์์
สำำ�คััญที่่�โรงไฟฟ้้าใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้าเพิ่่ม
� ขึ้้�นจากแผนและเพิ่่ม
� ขึ้้�นจากปีี 2563 ดัังนี้้�

•

การหยุุดเดิินเครื่่�องของโรงไฟฟ้้าจะนะ ระหว่่างเดืือนพฤษภาคม - มิิถุน
ุ ายน 2564 เพื่่�อดำำ�เนิินการ

	ซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาใหญ่่ (Major Overhaul) ส่่งผลให้้โรงไฟฟ้้ากระบี่่�มีีความต้้องการใช้้งานน้ำำ�มัันเตา
มากกว่่าปกติิ โดยในช่่วงเวลาดัังกล่่าว โรงไฟฟ้้ากระบี่่ใ� ช้้น้ำ�มั
ำ น
ั เตาจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น
� 28.16 ล้้านลิิตร

•

การหยุุ ดจ่่ ายก๊๊าซธรรมชาติิ ของแหล่่งพััฒนาร่่วมไทย-มาเลเซีีย (JDA-A18) ระหว่่ างวัั นที่่� 6-11

	สิิงหาคม 2564 เพื่่�อบำำ�รุุงรัักษาประจำำ�ปีี ทำำ�ให้้มีีการใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั ดีีเซลที่่�โรงไฟฟ้้าจะนะ จำำ�นวน 12.6

	ล้้านลิิตร และใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั เตาที่่�โรงไฟฟ้้ากระบี่่� จำำ�นวน 5.06 ล้้านลิิตร
•

การเกิิดสภาวะวิิกฤตด้้านพลัังงาน (สถานการณ์์ก๊๊าซธรรมชาติิในระบบลดลง และราคา Spot LNG

	สููงกว่่าราคาน้ำำ�มััน) ในช่่วงไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2564 ทำำ�ให้้โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมบางปะกง
เดิินเครื่่�องด้้วยน้ำำ�มัน
ั ดีีเซลแทนก๊๊าซธรรมชาติิ

ตารางแสดงปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิงน้ำำ��มัันเตาและน้ำำ��มัันดีีเซล
เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าของ กฟผ. ในปีี 2563-2564
ชนิิดเชื้้�อเพลิิง

ปริิมาณการใช้้

เพิ่่�มขึ้้น
� / (ลดลง)

ปีี 2564

ปีี 2563

ร้้อยละ

น้ำำ��มัันเตา (ล้้านลิิตร)

102.77

29.96

243.02

น้ำำ��มัันดีีเซล (ล้้านลิิตร)

59.37

33.47

77.38

จากสถานการณ์์ขาดแคลนเชื้้�อเพลิิงก๊๊าซธรรมชาติิ คณะ

และการปรัับปรุุงข้้อกำำ�หนดเกี่่ย
� วกัับการให้้บริก
ิ าร (Third Party

LNG ช่่วงเดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2564 เพื่่�อบริิหารความ

ระบบท่่อส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ เพื่่�อรองรัับการแข่่งขัันในกิิจการก๊๊าซ

ประเทศ โดย กฟผ. ได้้นำ�ำ เข้้า LNG ช่่วงเดืือนกัันยายน -

การนำำ�เข้้า LNG สำำ�หรับ
ั กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าบางปะกง ในปริิมาณไม่่เกิิน

กรรมการกำำ�กับกิ
ั จ
ิ การพลัังงาน (กกพ.) มีีมติิให้้ กฟผ. นำำ�เข้้า
สมดุุ ล การจัั ด หาและรัั ก ษาความมั่่� น คงด้้ า นพลัั ง งานของ

ธัันวาคม จำำ�นวนรวม 6 ลำำ�เรืือ สำำ�หรัับใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงผลิิต

ไฟฟ้้ า ที่่� โ รงไฟฟ้้ า ของ กฟผ. และโรงไฟฟ้้ า เอกชน รวม

ปริิมาณประมาณ 400,000 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่ารวมกว่่า 566.8

ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ รวมทั้้�งวางแผนบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิง
น้ำำ�มัน
ั อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ กฟผ. สามารถดำำ�เนิินการ

ตามพัั น ธกิิ จหลัั ก ในการส่่ ง มอบพลัั ง งานไฟฟ้้ า ได้้ อ ย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง และบรรเทาผลกระทบต่่อค่่าไฟฟ้้าของประชาชน

นอกจากภารกิิ จนำ�ำ เข้้ า LNG ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น

ข้้ า งต้้ น กฟผ. ในฐานะผู้้�จัั ด หาและค้้ า ส่่ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ

(Shipper) ยัังมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมการแข่่งขัันในกิิจการ
ก๊๊าซธรรมชาติิระยะที่่� 2 ทั้้�งการร่่างหลัักเกณฑ์์การนำำ�เข้้า LNG
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Access Code) ของสถานีีแปรสภาพก๊๊าซธรรมชาติิเหลวและ

ธรรมชาติิในระยะที่่� 2 และระยะที่่� 3 โดย กฟผ. อยู่่�ระหว่่างเตรีียม

1.5 ล้้านตัันต่่อปีี เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการจััดหา LNG ได้้ทัน
ั ทีีที่่�
ภาครััฐพิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การนำำ�เข้้า LNG แล้้วเสร็็จ

รางวััลชนะเลิิศ ด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่ง
� แวดล้้อม (CSR)
จากผลงาน Mae Moh Mine, Green
Corporate Social Responsibility
Organization

กฟผ. ได้้รัับมอบหมายให้้พััฒนา
โครงสร้้างพื้้� นฐานก๊๊าซธรรมชาติิ
เพื่่� อรองรัับโครงการโรงไฟฟ้้า
นอกจากนี้้� กฟผ. ยัั ง ได้้ รัั บ มอบหมายให้้ พัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานก๊๊ า ซ
ธรรมชาติิเพื่่�อรองรัับโครงการโรงไฟฟ้้าตามแผน PDP2018 (Rev.1) ตามมติิ

คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2564

ซึ่่�งมีีมติิเห็็นชอบให้้ กฟผ. ปรัับรููปแบบการลงทุุน จากโครงการก่่อสร้้าง

สถานีีเก็็บรัักษาและแปรสภาพก๊๊าซธรรมชาติิจากของเหลวเป็็นก๊๊าซแบบ

ลอยน้ำำ� (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ในพื้้�นที่่อ่
� า่ วไทย

ตอนบน (F-1) เป็็นร่่วมลงทุุนกัับ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) ในสััดส่่วน

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1
ด้้านนวััตกรรมถ่่านหิิน
(Special Submission)
จากผลงาน Geoid Model MAEMOH2019
(Vertical Coordinate System
Enhancement to Encourage
Mae Moh Mine’s Activity)

50:50 ในโครงการ LNG Receiving Terminal แห่่งที่่� 2 ตำำ�บลหนองแฟบ

จัังหวััดระยอง ขนาด 7.5 ล้้านตัันต่่อปีี เพื่่�อขยายขีีดความสามารถในการนำำ�เข้้า

LNG ของประเทศ และสร้้างความพร้้อมในการเป็็นศููนย์์กลางการซื้้�อขาย

LNG ในภููมิิภาคอาเซีียนตามนโยบายของรััฐบาล โดยตั้้�งเป้้าหมายจััดตั้้�ง
บริิษััทร่่วมทุุนให้้แล้้วเสร็็จในปีี 2565

อีีกหนึ่่�งภารกิิจสำำ�คััญในการจััดหาเชื้้�อเพลิิงของ กฟผ. คืือการผลิิตถ่่านหิิน
ของเหมืืองแม่่เมาะ โดยในปีี 2564 เหมืืองแม่่เมาะผลิิตและส่่งถ่่านหิิน

ให้้โรงไฟฟ้้าแม่่เมาะได้้ ตามข้้อตกลง จำำ�นวน 14.245 ล้้านตัั น คิิ ดเป็็น

ร้้อยละ 97.38 ของแผน โดยมีีปริิมาณถ่่านสำำ�รองพร้้อมขุุดในบ่่อเหมืือง

(Uncovered Coal) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประมาณ 3.3 ล้้านตััน

การดำำ�เนิินงานของเหมืืองแม่่เมาะในด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นที่่ย
� อมรัับในระดัับ

ประเทศและระดัับสากล เห็็นได้้จากรางวััลต่่าง ๆ ที่่�เหมืืองแม่่เมาะได้้รัับ

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2
ด้้านการทำำ�เหมืืองถ่่านหิินแบบเปิิด
(Surface Coal Mining)
จากผลงาน Mae Moh Mine:
Transformation to Sustainability

โดยเฉพาะรางวััล ASEAN Energy Awards 2021 ประเภท Coal Awards
จำำ�นวน 3 รางวััล ดัังนี้้�
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การจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
กฟผ. จำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้ารวมทั้้�งสิ้้�น 190,357.57 ล้้าน

จากปััจจััยดัังกล่่าวส่่งผลให้้ต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นจาก

นครหลวง (กฟน.) จำำ�นวน 51,323.03 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

ค่่าเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในการผลิิตไฟฟ้้าโรงไฟฟ้้า กฟผ. ค่่าซื้้�อไฟฟ้้า

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง โดยจำำ�หน่า่ ยให้้กับลู
ั ก
ู ค้้าต่่าง ๆ ดัังนี้้� การไฟฟ้้า

ที่่�คาดการณ์์ไว้้ในช่่วงการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิค่่า Ft ทั้้�งในส่่วนของ

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) จำำ�นวน 136,265.99 ล้้าน

จากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า IPP ค่่าซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า SPP และ

ชั่่�วโมง ขายไฟฟ้้าให้้ประเทศเพื่่�อนบ้้าน (สปป.ลาว มาเลเซีีย

จากการส่่ ง เสริิ ม การรัั บซื้้� อไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานหมุุ น เวีียน

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง ลููกค้้าตรง จำำ�นวน 1,028.87 ล้้านกิิโลวััตต์์-

และกััมพููชา) จำำ�นวน 1,376.43 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง ลููกค้้า
ประเภทไฟฟ้้าสำำ�รอง ไฟฟ้้าชั่่�วคราว และอื่่�น ๆ จำำ�นวน 363.25

ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

ค่่ า ซื้้� อ ไฟฟ้้ า จากต่่ า งประเทศ รวมถึึ ง ในส่่ ว นของค่่ า ใช้้ จ่่ า ย

ตามนโยบายของภาครััฐ ได้้แก่่ Adder และ FiTa ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

จาก 52,166 ล้้านบาท ในปีี 2563 มาอยู่่�ที่่�ประมาณ 53,854

ล้้านบาท ซึ่่�งจากสถานการณ์์ดัังกล่่าวทำำ�ให้้ กกพ. ได้้พิิจารณา
แนวทางในการบริิ ห ารจัั ด การเสถีียรภาพค่่ า F t เพื่่� อลด

สถานการณ์์ค่่าไฟฟ้้า

ผลกระทบต่่อค่่าไฟฟ้้าต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2565 เนื่่�องจากแนวโน้้ม

ในช่่วงการพิิจารณาอนุุมััติิค่่าไฟฟ้้าผัันแปร (Ft) สำำ�หรัับการ

อนุุมัติ
ั ิปรัับค่่าไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นบางส่่วนในปีี 2565 และให้้ กฟผ.

เรีียกเก็็บในแต่่ละงวดของปีี 2564 ต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้ามีีแนวโน้้ม
ลดต่ำำ�ลงจากราคาเชื้้�อเพลิิงที่่�ลดลง ประกอบกัับมีีเงิินเรีียกคืืน

ราคาพลัังงานที่่� เพิ่่�มสููงขึ้้�นจากวิิ กฤตพลัังงาน จึึงทำำ�ให้้ต้้อง
เป็็นผู้้�รัับภาระค่่า Ft แทนผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าไปก่่อนเป็็นการชั่่�วคราว

เพื่่�อให้้ 3 การไฟฟ้้ามีีฐานะการเงิินตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในการ

ในปีี 2564 รััฐบาลได้้ดำำ�เนิินมาตรการช่่วยเหลืือประชาชน

เรีียกเก็็บตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมจนถึึงสิ้้น
� ปีี 2564 เท่่ากัับ -15.32

2563 โดยได้้ดำำ�เนิินมาตรการ ได้้แก่่ มาตรการค่่าไฟฟ้้าฟรีี 90

ั การ
บริิหารจััดการค่่า Ft กกพ. จึึงมีีมติิเห็็นชอบให้้ค่า่ Ft สำำ�หรับ
สตางค์์ต่่อหน่่วย ซึ่่�งลดลงจากค่่า Ft ที่่�เรีียกเก็็บในปีี 2563

(ค่่า Ft ที่่�ประกาศเรีียกเก็็บในเดืือนมกราคมถึึงสิิงหาคม 2563

เท่่ ากัับ -11.60 สตางค์์ ต่่อหน่่วย และในเดืือนกัันยายนถึึง

ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ -12.43 สตางค์์ต่่อหน่่วย) เพื่่�อเป็็นการ
บรรเทาผลกระทบค่่า Ft ให้้กับผู้้�
ั ใช้้ไฟฟ้้า ลดภาระค่่าครองชีีพ

ให้้กับ
ั ประชาชน และเป็็นการประคัับประคองเศรษฐกิิจในช่่วง

การระบาดของโรค COVID-19

ต่่ อ มารัั ฐ บาลได้้ ดำำ� เนิิ น มาตรการด้้ า นไฟฟ้้ า เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือ

ประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การระบาดของ

โรค COVID-19 โดยให้้นำ�ำ เงิินเรีียกคืืนฯ มาใช้้บริิหารจััดการ
ผลกระทบดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ไทยต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์

ความผัันผวนของราคาเชื้้�อเพลิิงในช่่วงปลายปีี 2564 ทำำ�ให้้

จากสถานการณ์์โรคระบาดต่่ อเนื่่�องจากระลอกที่่� หนึ่่�งในปีี

หน่่วยแรก สำำ�หรับผู้้�
ั ใช้้ไฟฟ้้าบ้้านอยู่่�อาศััยติิดตั้้�งมิิเตอร์์ไม่่เกิิน

5 แอมป์์ ที่่�ใช้้ไฟฟ้้าไม่่เกิิน 150 หน่่วยต่่อเดืือน และมาตรการ

ส่่ ว นลดค่่ า ไฟฟ้้ า สำำ�หรัั บผู้้� ใช้้ ไ ฟฟ้้ า บ้้ า นอยู่่�อาศััย ที่่� ใ ช้้ ไ ฟฟ้้ า
เกิิน 150 หน่่วยต่่อเดืือน ในระลอกที่่�สอง (เดืือนกุุมภาพัันธ์์ -

มีีนาคม 2564) ระลอกที่่�สาม (เดืือนพฤษภาคม - มิิถุุนายน
2564) และระลอกที่่�สี่่� (เดืือนกรกฎาคม - สิิงหาคม 2564)
มาตรการค่่าไฟฟ้้าฟรีี 50 หน่่วยแรก สำำ�หรับผู้้�
ั ใช้้ไฟฟ้้าประเภท

กิิจการขนาดเล็็ก (ไม่่รวมส่่วนราชการและรััฐวิิ สาหกิิจ) ใน

ระลอกที่่�สองและระลอกที่่�สาม มาตรการค่่าไฟฟ้้าฟรีี 100

หน่่วยแรก สำำ�หรับผู้้�
ั ใช้้ไฟฟ้้าประเภทกิิจการขนาดเล็็ก (ไม่่รวม

ส่่วนราชการและรััฐวิิสาหกิิจ) ในระลอกที่่� 4 และมาตรการ
ยกเว้้นเก็็บค่่าไฟฟ้้าอััตราขั้้�นต่ำำ� (Minimum Charge) สำำ�หรัับ

ก๊๊าซธรรมชาติิซึ่�่งเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักในการผลิิตไฟฟ้้ามีีราคา

ผู้้�ใช้้ ไ ฟฟ้้ า ประเภทกิิ จ การขนาดกลาง กิิ จ การขนาดใหญ่่

บาทต่่ อล้้ านบีีทีียูู ในปีี 2563 เป็็นประมาณ 261 บาทต่่ อ

การเกษตร ที่่�ยังั คงดำำ�เนิินมาตรการตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมจนถึึง

ปลายปีี 2564 ประกอบกัับอััตราแลกเปลี่่ย
� นที่่�อ่่อนค่่าลง 0.69

เรีียกเก็็บรวมเงิินจากมาตรการช่่วยเหลืือค่่ าไฟฟ้้าแล้้วมีีค่่า

เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 12 บาทต่่อล้้านบีีทีียูู (ราคาเฉลี่่�ยจาก 249

กิิจการเฉพาะอย่่าง องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร และสููบน้ำ�ำ เพื่่�อ

ล้้านบีีทีียูู ในปีี 2564) อีีกทั้้�งราคา LNG ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นในช่่วง

ธัันวาคม 2564 จึึงทำำ�ให้้ภาพรวมค่่ าไฟฟ้้าขายปลีีกเฉลี่่�ยที่่�

บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐ (จาก 31.46 บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐ

เฉลี่่�ยลดลงจากปีีที่่�ผ่า่ นมา

ในปีี 2563 มาอยู่่�ที่่� 32.15 บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐ ในปีี 2564)

24
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

สรุุปค่่าไฟฟ้้าในปีี 2564

งวดที่่�

ค่่า Ft

ค่่าไฟฟ้้าขายปลีีก
เฉลี่่�ยรวมค่่า Ft

ค่่าไฟฟ้้าขายปลีีกเฉลี่่�ยรวมค่่า Ft
รวมเงิินช่่วยเหลืือผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าจาก
การระบาดของ COVID-19

(บาทต่่อหน่่วย)

(บาทต่่อหน่่วย)

(บาทต่่อหน่่วย)

เดืือน

1

มกราคม - เมษายน 2564

-0.1532

3.58

3.46

2

พฤษภาคม - สิิงหาคม 2564

-0.1532

3.63

3.33

3

กัันยายน - ธัันวาคม 2564

-0.1532

3.61

3.61

หมายเหตุุ : ข้้อมููลที่่�แสดงเป็็นค่่าเบื้้� องต้้นปีี 2564

โรงไฟฟ้้าของ กฟผ.
กำำ�ลัังการผลิิตแยกตามประเภทโรงไฟฟ้้า
กำำ�ลัังการผลิิต
รายละเอีียด

ร้้อยละ

(เมกะวััตต์์)

โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม

8,262.00

51.37

โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน

3,687.00

22.93

โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน (พลัังน้ำำ��)

2,972.40

18.48

โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�น ๆ

130.52

0.81

โรงไฟฟ้้าดีีเซล

30.40

0.19

1,000.00

6.22

16,082.32

100.00

อื่่�น ๆ (พลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ)
กำำ�ลัังการผลิิตรวมของ กฟผ.
หมายเหตุุ : ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

คุุณภาพการผลิิตไฟฟ้้า
ลำำ�ดัับที่่�

รายละเอีียด

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

1

Net Heat Rate (BTU/kWh)

8,224

7,991

7,943

8,030

2

GWEAF (%)

92.46

93.73

92.19

92.99

3

POF (%)

3.20

3.00

5.29

4.66

4

UOF (%)

3.40

2.71

2.02

1.94

5

UDF (%)

0.94

0.56

0.50

0.41

25
Empower the Movement of Carbon Neutrality

ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2564 โรงไฟฟ้้า กฟผ. มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านประสิิทธิิภาพในการผลิิตไฟฟ้้าด้้อยกว่่าปีี

ที่่ผ่
� า่ นมา เนื่่�องจากเพิ่่ม
ั ดีีเซลและน้ำำ�มัน
ั เตามากขึ้้น
� จากสถานการณ์์
� การเดิินเครื่่�องโรงไฟฟ้้าด้้วยน้ำำ�มัน
ก๊๊าซธรรมชาติิขาดแคลน (Natural Gas Shortage) เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงของระบบผลิิตไฟฟ้้า

สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานค่่าความพร้้อมจ่่ายไฟฟ้้า (GWEAF) ของ กฟผ. มีีค่่าดีีกว่่าประมาณ
0.80 เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยพบว่่ า การหยุุ ดเครื่่�องเพื่่�อบำำ�รุุงรัักษา

ตามแผน (POF) มีีค่่าลดลง 0.63 เปอร์์เซ็็นต์์ การหยุุดเครื่่�องนอกแผน (UOF) มีีค่่าลดลง 0.08
เปอร์์เซ็็นต์์ และการลดภาระกำำ�ลัังการผลิิต (UDF) มีีค่่าลดลง 0.09 เปอร์์เซ็็นต์์ เนื่่�องจาก กฟผ.

สามารถควบคุุ ม การหยุุ ด เครื่่� องนอกแผนและการลดภาระกำำ�ลัั ง การผลิิ ต รวมแล้้ ว ไม่่ เ กิิ น
5 เปอร์์เซ็็นต์์ มาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2551

ระบบส่่งไฟฟ้้า

ปีี

2564
ระบบส่่งไฟฟ้ ้า
ของ กฟผ.

ในปีี 2564 ระบบส่่งไฟฟ้้าของ กฟผ. มีีความยาวสายส่่งไฟฟ้้ารวม 37,840.163 วงจร-กิิโลเมตร
สถานีีไฟฟ้้าแรงสููงรวม 232 สถานีี และพิิกัด
ั หม้้อแปลงไฟฟ้้ารวม 130,381.75 เมกะโวลต์์แอมแปร์์
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านความเชื่่�อถืือได้้ของระบบไฟฟ้้า กฟผ. พบว่่า มีีเหตุุขััดข้้องที่่�ส่่งผล

ให้้เกิิดไฟฟ้้าดัับจำำ�นวน 55 ครั้้�ง ประกอบด้้วย สาเหตุุจากสายส่่งไฟฟ้้าจำำ�นวน 4 ครั้้�ง และสาเหตุุ

จากสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงจำำ�นวน 51 ครั้้�ง ซึ่�่งสาเหตุุของข้้อขััดข้้องดัังกล่่าว เกิิดจากการชำำ�รุุดของ

อุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง อุุปกรณ์์ระบบส่่ง รวมทั้้�งการทำำ�งานผิิดปกติิของอุุปกรณ์์
ระบบควบคุุม 19 ครั้้�ง เกิิดจากการกระทำำ�ของสััตว์์ 17 ครั้้�ง เกิิดจากสิ่่�งแวดล้้อม 7 ครั้้�ง เกิิดจาก

การกระทำำ�ของคน 5 ครั้้�ง (ทั้้�งจากบุุคคลภายในและบุุคคลภายนอก กฟผ.) จำำ�แนกสาเหตุุไม่่ได้้

3 ครั้้�ง เกิิดจากสภาพอากาศ 2 ครั้้�ง และอื่่�น ๆ 2 ครั้้�ง
ความยาวสายส่่งไฟฟ้้า

37,840.163

วงจร-กิิโลเมตร

เหตุุการณ์์สำำ�คััญที่่� ส่่งผลกระทบต่่ อระบบไฟฟ้้า กฟผ. เกิิ ดขึ้้�นเมื่่�อวัั นที่่� 24 มกราคม 2564
เวลา 00.56 น. ที่่ส
� ถานีีไฟฟ้้าแรงสููงชุุมพร ทำำ�ให้้มีีไฟฟ้้าดัับทั้้ง� หมด 51.3 เมกะวััตต์์ นานที่่สุ
� ด
ุ 29 นาทีี

ความเสีียหายของเหตุุการณ์์
-	จุุดจ่่ายไฟขััดข้้องรวม 4 จุุดจ่่ายไฟ
สถานีีไฟฟ้้าแรงสููง
232 สถานีี

-

ระยะเวลาไฟฟ้้าดัับรวม 116 นาทีี

พลัังงานไฟฟ้้าหยุุดจ่่ายรวม 1,487.70 MW-Minutes

สมรรถนะต่่อเหตุุการณ์์ใหญ่่ (Bulk System Disturbance Indices: BDI)
- 	คิิดเป็็น BDI ระดัับความรุุนแรงของทั้้�งระบบ กฟผ. เท่่ากัับ 0.049 System-Minutes

พิิ กััดหม้้อแปลงไฟฟ้้า

130,381.75

เมกะโวลต์์แอมแปร์์

หมายเหตุุ :

1.	ค่่า System-Minutes มีี 5 ระดัับความรุุนแรง โดยค่่าน้้อยกว่่า 1 เป็็นระดัับต่ำำ�สุด
ุ (ยอมรัับได้้)
2.

พลัังไฟฟ้้าสููงสุุดของระบบ กฟผ. (System Peak) เท่่ากัับ 30,135.3 เมกะวััตต์์ เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2564 เวลา 21.03 น.
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ผลการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. ปีี 2564 มีีค่่าดััชนีีมาตรฐานคุุณภาพบริิการ ดัังนี้้�
-	ดััชนีีวััดจำำ�นวนครั้้�งที่่�ไฟฟ้้าดัับต่่อจุุดจ่่ายไฟ (SAIFI) 	มีีค่่า			
-	ดััชนีีวััดระยะเวลาไฟฟ้้าดัับต่่อจุุดจ่่ายไฟ (SAIDI)	มีีค่่า			
- ความพร้้อมในการให้้บริิการจ่่ายไฟของระบบโดยรวม (SA)	มีีค่่าร้้อยละ
- ความพร้้อมใช้้งานของสายส่่งไฟฟ้้า 	มีีค่่าร้้อยละ
- ความพร้้อมใช้้งานของหม้้อแปลงไฟฟ้้า 	มีีค่่าร้้อยละ
- แรงดัันไฟฟ้้าเบี่่�ยงเบน (VD) 	มีีค่่าล้้านละ
- ความถี่่�ไฟฟ้้าเบี่่�ยงเบน (FD) 	มีีค่่าร้้อยละ

0.1240 ครั้้�ง/จุุดจ่่ายไฟ
1.0684 นาทีี/จุุดจ่่ายไฟ
99.87538
99.98945
99.39001
0.020
0.00000

หมายเหตุุ : ข้้อมููลดััชนีีมาตรฐานคุุณภาพบริิการ สำำ�หรัับ กฟผ. พิิจารณาเฉพาะค่่า Unplanned Outages ซึ่่�งเป็็นค่่าที่่�ใช้้ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ กฟผ.
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
และบริิษัท
ั ในกลุ่่�ม กฟผ.
การประกอบธุุรกิิจของ กฟผ.
กฟผ. เป็็นรััฐวิิสาหกิิจด้้านกิิจการพลัังงาน ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงพลัังงาน และกระทรวงการคลััง ดำำ�เนิินธุุรกิิจ

หลัักในการผลิิต จััดให้้ได้้มา และจำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้า ให้้แก่่การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภ
ิ าค (กฟภ.) ผู้้�ใช้้

ไฟฟ้้าตามกฎหมายกำำ�หนด และประเทศใกล้้เคีียง รวมทั้้�งธุุรกิจ
ิ อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจการไฟฟ้้าภายใต้้กรอบพระราชบััญญััติิ กฟผ.

1. ธุุรกิิจเกี่่ย
� วกัับการผลิิตไฟฟ้้าในธุุรกิิจใหญ่่
1.1 การผลิิตไฟฟ้้า
กฟผ. ผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าของ กฟผ. ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทุุกภููมิภ
ิ าคของประเทศ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น
� 52 แห่่ง
มีีกำำ�ลัังผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น 16,082.32 เมกะวััตต์์ ประกอบด้้วยโรงไฟฟ้้าหลายประเภท ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้า

พลัังความร้้อน 3 แห่่ง โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม 6 แห่่ง โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน (พลัังน้ำำ�)

29 แห่่ง โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�น ๆ (ลม แสงอาทิิตย์์ และความร้้อนใต้้พิิภพ) 9 แห่่ง โรงไฟฟ้้า
ดีีเซล 4 แห่่ง และโรงไฟฟ้้าอื่่�น ๆ 1 แห่่ง

1.2 การรัับซื้้อ
� ไฟฟ้้า
นอกจากการผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าของ กฟผ. แล้้ว กฟผ. ยัังรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชน

รายใหญ่่ 12 ราย รวมกำำ�ลัังผลิิต 15,498.50 เมกะวััตต์์ และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก รวมกำำ�ลัังผลิิต

9,380.95 เมกะวัั ตต์์ รวมทั้้� งรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าในประเทศเพื่่�อนบ้้าน ได้้แก่่ สปป.ลาว
และมาเลเซีีย รวมกำำ�ลัังผลิิต 5,720.60 เมกะวััตต์์

1.3. การส่่งไฟฟ้้า
กฟผ. ดำำ�เนิินการจััดส่่งไฟฟ้้าที่่�ผลิิตจากโรงไฟฟ้้าของ กฟผ. และที่่�รัับซื้้�อจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายอื่่�น

ผ่่านระบบส่่งไฟฟ้้าของ กฟผ. ซึ่่�งมีีโครงข่่ายครอบคลุุมทั่่�วประเทศ ที่่�ระดัับแรงดััน 500 กิิโลโวลต์์
230 กิิโลโวลต์์ 132 กิิโลโวลต์์ 115 กิิโลโวลต์์ และ 69 กิิโลโวลต์์ เพื่่�อจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้แก่่ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าที่่�

รัับซื้้�อโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซึ่่ง� นำำ�ไปจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าในประเทศต่่อไป นอกจากนี้้�
กฟผ. ยัังจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้การไฟฟ้้าของประเทศเพื่่�อนบ้้านด้้วย ได้้แก่่ สปป.ลาว ด้้วยระบบส่่งไฟฟ้้า

แรงดััน 115 กิิโลโวลต์์ และ 22 กิิโลโวลต์์ และมาเลเซีียด้้วยระบบไฟฟ้้าแรงสููงกระแสตรง (HVDC)
300 กิิโลโวลต์์
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2. ธุุรกิิจอื่่�น ๆ
2.1 ธุุรกิิจเกี่่ย
� วเนื่่�องของ กฟผ.
ในปีี 2564 กฟผ. ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์สร้้างรายได้้เพิ่่�มจากความสามารถและ

ทรััพยากรที่่�มีอ
ี ยู่่� โดยให้้บริิการธุุรกิิจอุุตสาหกรรมไฟฟ้้าอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพแก่่หน่่วยงานภายนอก ได้้แก่่

งานวิิศวกรรมและก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าและระบบส่่ง งานเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า งานบำำ�รุุง

รัักษาระบบส่่ง แก่่กลุ่่�มลููกค้้าโรงไฟฟ้้าของ กฟผ. ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP) ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้า

เอกชนรายเล็็ก (SPP) รวมถึึงโรงไฟฟ้้าจากอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ผลิิตภััณฑ์์วััตถุุพลอยได้้จากการผลิิต

ไฟฟ้้า และงานบริิการด้้านธุุรกิจ
ิ โทรคมนาคม อีีกทั้้�งยัังได้้ขยายขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ไปยัังประเทศ

ในภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอีีกด้้วย

ธุุรกิิจวิิศวกรรมและก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าและระบบส่่ง ด้้วยหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ความเชี่่�ยวชาญ และ

ประสบการณ์์ด้้านพลัังงานไฟฟ้้า การวางแผนวิิศวกรรมและก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าจำำ�นวนมากทั่่�วประเทศ
กว่่า 50 ปีี ทำำ�ให้้ กฟผ. ได้้รัับการยอมรัับและมีีความน่่าเชื่่�อถืือทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดย
กฟผ. ให้้บริิการงานศึึกษาความเหมาะสมของโครงการ และงานวิิศวกรรมที่่�ปรึึกษาให้้แก่่เจ้้าของ

โครงการ ได้้แก่่ งานออกแบบ งานคััดเลืือกผู้้�รัับเหมา งานพััฒนาโครงการระหว่่างก่่อสร้้าง งานทดสอบ
และตรวจรัับโรงไฟฟ้้า งานวิิศวกรรมที่่�ปรึึกษาให้้กับ
ั ผู้้�ปล่่อยกู้้� งานที่่�ปรึึกษาทางเทคนิิค งานที่่�ปรึึกษา

ทางเทคนิิคสำำ�หรัับควบรวมกิิจการหรืือเข้้าซื้้�อกิิจการ งานศึึกษาเฉพาะทางอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับโรงไฟฟ้้า
งานบริิการก่่อสร้้างระบบส่่ง และงานสอบเทีียบและตรวจรัับระบบมิิเตอร์์

ธุุรกิิจเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า กฟผ. ได้้รัับความไว้้วางใจจากหน่่วยงานภายนอกทั้้�งใน

และต่่างประเทศ ในฐานะผู้้�นำำ�ด้้านงานเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้าอย่่างครบวงจร ด้้วยรููปแบบ
งานบริิ ก ารที่่� ค รอบคลุุ ม ทุุ ก ความต้้ อ งการได้้ อ ย่่ า งตรงจุุ ด พร้้ อ มทีี ม บุุ ค ลากรที่่� มีี ค วามชำำ� นาญ

เฉพาะด้้านในแต่่ละสาขา รวมถึึงประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั
� น
ั สมััยให้้ก้า้ วทัันกัับนวััตกรรมใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ

โดยให้้บริิการครอบคลุุมทั้้�งงานเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาประจำำ�โรงไฟฟ้้า (Operation and Routine
Maintenance) และงานบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า (Maintenance) ได้้แก่่ งานบริิการบำำ�รุุงรัักษาไฟฟ้้า
งานบริิการบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องกล งานบริิการซ่่อม ผลิิต ทดสอบเครื่่�องกลและบริิหารอะไหล่่ งานบริิการ

บำำ�รุุงรัักษาโยธา งานบริิการบำำ�รุุงรัักษาเคมีี

นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังขยายตลาดงานบริิการใหม่่ ๆ เช่่น งานบริิการเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า

พลัังงานหมุุนเวีียน และงานบริิการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรทดสอบน้ำำ�มัันหม้้อแปลง สอบเทีียบ

เครื่่�องมืือวัั ด งานประเมิินอายุุ การใช้้งานของหม้้อน้ำำ� และงานบริิหารจัั ดการทรััพย์์สิินโรงไฟฟ้้า
ของ กฟผ. เป็็นต้้น
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.

ธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษาระบบส่่ง กฟผ. เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างดีีในฐานะ

ธุุรกิิจโทรคมนาคม กฟผ. ให้้บริิการโครงข่่ายโทรคมนาคม

แรงสููงในประเทศไทย ซึ่่�งมีีระบบส่่งไฟฟ้้าที่่�ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�ง

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคมแบบที่่� 3 และการ

ผู้้�มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญด้้านระบบส่่งกำำ�ลัังไฟฟ้้า

ผ่่านเส้้นใยแก้้วนำ�ำ แสงที่่�มีอ
ี ยู่่�ในระบบส่่งไฟฟ้้าแรงสููง โดยได้้รับ
ั

ประเทศ โดยมีีนโยบายส่่งมอบบริิการที่่� มีีความพร้้อมและ

ให้้บริิการโทรคมนาคมระหว่่างประเทศ (International Private

และเชื่่�อถืือได้้

กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.)

ปััจจุุบัน
ั กฟผ. ให้้บริิการงานให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาทางวิิชาการ งานจััดซื้้�อ

โครงข่่ายใยแก้้วนำ�ำ แสงของ กฟผ. ครอบคลุุมมากกว่่า 20,000

คุุณภาพ เพื่่�อส่่งเสริิมระบบไฟฟ้้าของประเทศให้้มีค
ี วามมั่่�นคง

Leased Circuit: IPLC) จากคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง

จััดจ้า้ ง งานบำำ�รุุงรัักษาตามวาระ งานบำำ�รุุงรัักษาเชิิงคาดการณ์์

กิิโลเมตร ทั่่�วประเทศ ผ่่านสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงมากกว่่า 250

และงานพััฒนาและปรัับปรุุง

เส้้นใยแก้้วนำ�ำ แสงห่่อหุ้้�มด้้วยเหล็็กและอะลููมิเิ นีียมในสายดิินที่่�

ธุุรกิิจจากวััตถุุพลอยได้้ กฟผ. มีีนโยบายส่่งเสริิม Circular

บริิ ก ารเส้้ น ใยแก้้ วนำ�ำ แสง (Dark Fiber) บริิ ก ารวงจรช่่ อ ง

ของโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ จัังหวััดลำำ�ปาง ที่่�ใช้้ถ่่านหิินลิิกไนต์์เป็็น

Bandwidth) และบริิการวงจร IP MPLS (Internet Protocol

งานบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน งานบำำ�รุุงรัักษาเชิิงแก้้ไขปรัับปรุุ ง

Economy โดยนำำ�วััตถุุพลอยได้้จากกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า

เชื้้�อเพลิิง ได้้แก่่ เถ้้าลอยลิิกไนต์์ เถ้้าหนัักลิิกไนต์์ และยิิปซััม
สัังเคราะห์์ มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ โดยปีี 2564 สามารถลดการ

เกิิดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ในอุุตสาหกรรมคอนกรีีต

จากการใช้้ เ ถ้้ า ลอยลิิ ก ไนต์์ ท ดแทนปูู น ซีี เ มนต์์ ไ ด้้ ปริิ ม าณ

สถานีี และออกแบบให้้ ติิ ดตั้้� ง อยู่่�บนสายส่่ ง ไฟฟ้้ า แรงสูู ง
เรีียกว่่า OPGW ทำำ�ให้้มีค
ี วามมั่่�นคงสููง โดยมีีบริิการต่่าง ๆ ได้้แก่่

สัั ญ ญาณโทรคมนาคม (Domestic and International

Multiprotocol Label Switching) แก่่หน่่วยงานภายนอกทั้้�ง

ภาครััฐและเอกชน กฟผ. พร้้อมสนัับสนุุนการพััฒนาประเทศ
ในการขยายโครงข่่าย 4G 5G IoT (Internet of Things) และ
โครงข่่ายพื้้� นฐานโทรคมนาคมอื่่� น ๆ ในอนาคต ตลอดจน

851,670 เมตริิกตััน กฟผ. ยัังมุ่่�งเน้้นการพััฒนานวััตกรรมด้้าน

สนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบาย Digital Economy ของภาครััฐ

ให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพและมีีคุณ
ุ สมบััติที่่
ิ ต
� อบสนองต่่อความต้้องการ

เข้้ากัับ AI (Artificial Intelligence : ปััญญาประดิิษฐ์์) Big Data

ผลิิตภััณฑ์์ (Product Innovation) โดยพััฒนาวััตถุุพลอยได้้

มากขึ้้�น และร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ในประเทศ

นัักวิิจััยและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อศึึกษา วิิจััย และพััฒนา

วัั ตถุุพลอยได้้ ให้้เกิิ ดประโยชน์์มากยิ่่�งขึ้้� น มีีโครงการวิิ จััยที่่�
ดำำ�เนิินการในปีี 2564 จำำ�นวน 4 โครงการ ได้้แก่่

1. การวิิจัย
ั การใช้้ FGD ยิิปซัม
ั เพื่่�อเพิ่่ม
� ผลผลิิตข้า้ วหอมมะลิิ

		

ในพื้้� นที่่�ดิน
ิ เค็็มภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

		

มวลรวมละเอีียดในแอสฟััลต์์คอนกรีีต

2. การพััฒนาศัักยภาพการใช้้เถ้้ าหนัักเพื่่�อใช้้เป็็นวัั สดุุ

3. การศึึกษาสมบัั ติิ ข องคอนกรีี ตที่่� ผ สมเถ้้ า ลอยที่่� มีี

		ปริิมาณ CaO สููงมากและเถ้้าลอยปนเปื้้� อนแอมโมเนีีย

		

และการหาขอบเขตปริิมาณ Free Lime และ SO3

		สููงสุุดในคอนกรีีต

4. การพััฒนาวััสดุุเชื่่�อมประสานจากเถ้้ากองทิ้้�งโรงไฟฟ้้า

		

แม่่เมาะ สำำ�หรัับการก่่อสร้้างและปรัับปรุุงคุุณภาพถนน
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ในการผสมผสานโครงสร้้างพื้้� นฐานของโครงข่่าย เช่่น 5G รวม

และการประมวลผลแบบ Cloud Edge เพื่่�อก้้าวไปสู่่�อนาคต

2.2 การดำำ�เนิินงานของบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.
กฟผ. ได้้ลงทุุนเพื่่�อประกอบธุุรกิจ
ิ ด้้านการผลิิตไฟฟ้้าและธุุรกิจ
ิ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง โดยได้้มีบ
ี ริิษัท
ั ในกลุ่่�ม กฟผ.
จำำ�นวน 7 บริิษัท
ั ดัังนี้้�
บริิษััทย่่อย

บริิษััท ราช กรุ๊๊ป
� จำำ�กัด
ั (มหาชน)
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

กฟผ. ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) เมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม 2543 ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในรููปแบบบริิษััทโฮลดิ้้�ง โดยรายได้้หลัักมาจากเงิินปัันผลรัับในบริิษััทย่่อยและกิิจการร่่วมค้้า

บริิษัท
ั มุ่่�งเน้้นการลงทุุน พััฒนา รวมถึึงเข้้าร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิจ
ิ ในโครงการต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศ

และต่่างประเทศ โดยสามารถจำำ�แนกธุุรกิิจและการลงทุุนออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่

1.		 ธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า แบ่่งเป็็น กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าเชื้้�อเพลิิงหลัักในประเทศ กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าประเภท

			 พลัังงานทดแทน และกลุ่่�มโรงไฟฟ้้าในต่่างประเทศ

2.		ระบบสาธารณููปโภคพื้้� นฐาน แบ่่งเป็็น ระบบคมนาคมขนส่่ง ผลิิตน้ำ�ปร
ำ
ะปา โครงข่่าย

			 โทรคมนาคม เทคโนโลยีี Internet of Things (IoT) การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ โครงข่่าย
			ส่่งไฟฟ้้าอััจฉริิยะ และธุุรกิจ
ิ บริิการสุุขภาพ

3.		 ธุุรกิจ
ิ เกี่่�ยวเนื่่�องและธุุรกิจ
ิ อื่่�น ๆ แบ่่งเป็็น การให้้บริิการเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า

			 การซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์กัังหัันก๊๊าซ ธุุรกิิจจััดหาเชื้้�อเพลิิง การลงทุุนผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์

			 และการจััดหาบุุคลากรโรงไฟฟ้้า

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�งรวม 8,217.64 เมกะวััตต์์ แบ่่งเป็็นกำำ�ลัังผลิิต
ภายในประเทศ 5,351.04 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังผลิิตจากต่่างประเทศ 2,866.60 เมกะวััตต์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัท
ั มีีทุน
ุ จดทะเบีียนทั้้�งสิ้้น
� 1,450 ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ากัับ 14,500 ล้้านบาท

ถืือหุ้้�นโดย กฟผ. ในสััดส่่วนร้้อยละ 45 และผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 55
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด
ั
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

กฟผ. ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2550 โดยมีี

วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นตััวแทน กฟผ. ในการลงทุุนโครงการในต่่างประเทศ เพื่่�อจััดหาพลัังงานไฟฟ้้า
ส่่งกลัับเข้้าประเทศไทย และเป็็นการขยายโอกาสการลงทุุนในธุุรกิจ
ิ ด้้านพลัังงานไฟฟ้้าและธุุรกิจ
ิ อื่่�น

ที่่�เกี่่�ยวกัับหรืือต่่อเนื่่�องกัับกิิจการของ กฟผ. เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและเป็็นประโยชน์์แก่่ธุุรกิิจอื่่�นของ
กฟผ. และประเทศไทย
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.

ปััจจุุบัน
ั บริิษััทมีีโครงการที่่�ดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ 3 โครงการ

บริิษััท อิินโนพาวเวอร์์ จำำ�กัด
ั

เหมืืองถ่่านหิิน Adaro Indonesia อิินโดนีีเซีีย และโครงการ

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท 93.75 เมกะวััตต์์ และโครงการ

กฟผ. บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) (EGCO) และบริิษััท

ได้้แก่่ โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�น้ำ�ำ เงี้้�ยบ 1 สปป. ลาว โครงการ

โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ไต้้หวััน โดยมีีกำำ�ลัังผลิิตตาม

ที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งการพัั ฒ นา/การขออนุุ มัั ติิ ล งทุุ น จำำ� นวน 4
โครงการ ได้้แก่่ โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�สาละวิินตอนบน (มายตง)

ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (RATCH) ซึ่่�งได้้จดทะเบีียนเป็็น
บริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ

เมีียนมา โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนกวางจิิ เวีียดนาม

พััฒนาและต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์ใ์ นงานวิิจัย
ั และนวััตกรรม และ

ในกองทุุน Idinvest Smart City II ฝรั่่�งเศส

เกิิดผลประโยชน์์แก่่เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง

โครงการไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ�น้ำ�งึึ
ำ ม 3 สปป.ลาว และการลงทุุ น

ลงทุุนธุุรกิิจพลัังงานในอนาคต (Future Energy) เพื่่�อก่่อให้้
เป็็ น รูู ปธรร ม พร้้ อ มทั้้� ง ลงทุุ น และส่่ ง เสริิ ม Startup ใน

ณ วัั น ที่่� 31 ธััน วาคม 2564 บริิ ษัั ท มีี กำำ� ลัั ง ผลิิ ตติิ ดตั้้� ง รวม

อุุตสาหกรรมพลัังงานที่่�สำำ�คััญต่่อ กฟผ. และกลุ่่�ม กฟผ. ใน

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

1,219.74 ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ากัับ 12,197.4 ล้้านบาท ถืือหุ้้�นโดย

6 ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ ากัับ 600 ล้้านบาท และได้้ ชำำ�ระทุุนจด

1,536.75 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังผลิิตจากต่่างประเทศทั้้�งหมด

ณ วัั นที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนทั้้� งสิ้้�น

กฟผ. ในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99

บริิษััท อีีแกท ไดมอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กัด
ั
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

บริิษัท
ั อีีแกท ไดมอนด์์ เซอร์์วิส
ิ จำำ�กัด
ั จััดตั้้�งขึ้้�นโดยการร่่วมทุุน

อนาคต

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้�น

ทะเบีียนแล้้วจำำ�นวน 150 ล้้านบาท ถืือหุ้้�นโดย กฟผ. EGCO
และ RATCH ในสััดส่่วนร้้อยละ 40 30 และ 30 ตามลำำ�ดัับ
บริิษััทร่่วม

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กัด
ั (มหาชน)

ระหว่่าง กฟผ. บริิษััท Mitsubishi Power Asia Pacific Pte.

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (RATCH) ซึ่่�งได้้จดทะเบีียน

เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2535 ดำำ�เนิินธุุรกิิจในรููปแบบบริิษััท

Ltd. (MPW-AP) บริิษััท Mitsubishi Corporation (MC) และ
เป็็นบริิษัท
ั จำำ�กัด
ั เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2552 โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์

เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการซ่่อมชิ้้�นส่่วน Hot Gas Path Parts
ของเครื่่�องกัังหัันก๊๊าซ ครอบคลุุมพื้้� นที่่�ให้้บริิการ ใน 18 ประเทศ

กฟผ. ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)
โฮลดิ้้�ง โดยรายได้้หลัักมาจากเงิินปัันผลรัับในบริิษััทย่่อยและ
กิิจการร่่วมค้้า

ได้้แก่่ ไทย มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ สปป.ลาว เมีียนมา เวีียดนาม

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการลงทุุนหลัักในธุุรกิจ
ิ ไฟฟ้้าทั้้�งในประเทศและ

บัังกลาเทศ ศรีีลังั กา ภููฏาน เนปาล อััฟกานิิสถาน และมััลดีีฟส์์

พลัังงาน โดยบริิษััทได้้แบ่่งประเภทการลงทุุนออกเป็็น 2 กลุ่่�ม

กััมพููชา บรูู ไน ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ อิินเดีี ย ปากีีสถาน

โรงงานซ่่อมชิ้้น
ั ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิค
ิ มอุุตสาหกรรมนวนคร
� ส่่วนของบริิษัท

จัังหวััดปทุุมธานีี และได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ เมื่่�อเดืือน

พฤษภาคม 2554

ต่่ างประเทศ ตลอดจนธุุรกิิจอื่่� น ๆ ที่่� เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจการ

ธุุรกิิจ ได้้แก่่

1.		 กลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ไฟฟ้้า ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ไฟฟ้้าทั้้�งในประเทศและ

			ต่่ า งประเทศ ได้้ แ ก่่ ไทย สปป.ลาว ฟิิ ลิิ ปปิิ น ส์์

			อิิ น โดนีี เ ซีี ย ออสเตรเลีี ย เกาหลีี ใ ต้้ ไต้้ ห วัั น

			 และสหรัั ฐ อเมริิ ก า โดยผลิิ ต ไฟฟ้้ า จากเชื้้� อ เพลิิ ง

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

			 หลากหลายประเภท

ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ากัับ 623 ล้้านบาท ถืือหุ้้�นโดย กฟผ. MPW-AP

			 ด้้านพลัังงาน ธุุรกิจ
ิ เหมืืองถ่่านหิิน และธุุรกิจ
ิ ท่่อส่่ง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุน
ุ จดทะเบีียนทั้้�งสิ้้น
� 6.23

MC และ RATCH ในสััดส่่วนร้้อยละ 45 30 15 และ 10 ตาม
32

บริิษัท
ั อิินโนพาวเวอร์์ จำำ�กัด
ั จััดตั้้�งขึ้้�นโดยการร่่วมทุุนระหว่่าง

ลำำ�ดัับ

รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

2.		 กลุ่่�มธุุรกิจ
ิ พลัังงานที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง ได้้แก่่ ธุุรกิจ
ิ ให้้บริิการ

			น้ำำ�มัน
ั

ณ วัั นที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิ ษัั ท มีีกำ�ำ ลัั งผลิิ ตติิ ดตั้้� ง รวม
5,877.73 เมกะวััตต์์ แบ่่งเป็็นกำำ�ลัังผลิิตในประเทศ 3,126.44

เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังผลิิตจากต่่างประเทศ 2,751.29 เมกะวััตต์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุน
ุ จดทะเบีียนทั้้�งสิ้้น
� 530

ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ากัับ 5,300 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นทุุนที่่�ออกและ
เรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 526.465 ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ากัับ 5,264.65

ล้้านบาท ถืือหุ้้�นโดย กฟผ. บริิษััท TEPDIA Generating B.V.
และผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 25.41 23.94 และ 50.65

ตามลำำ�ดัับ

กิิจการร่่วมค้้า

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้าและน้ำำ�เย็็น จำำ�กัด
ั
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้าและน้ำำ�เย็็น จำำ�กััด จััดตั้้�งขึ้้�นโดยการร่่วมทุุน

ระหว่่าง กฟผ. บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) (ปตท.) และ

การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) ซึ่่ง� ได้้จดทะเบีียนเป็็นบริิษัท
ั จำำ�กัด
ั
เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน 2546 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อผลิิตและ

จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าและน้ำำ�เย็็นสำำ�หรัับท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�งไฟฟ้้า

รวม 94.5 เมกะวััตต์์ และกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�งน้ำำ�เย็็นรวม 45,000

ตัันความเย็็น

ปััจจุุบัน
ั บริิษัท
ั อยู่่�ระหว่่างพััฒนาโครงการระบบผลิิตพลัังงาน
ไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ ในเขตพื้้� นที่่�ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุน
ุ จดทะเบีียนทั้้�งสิ้้น
� 167
ล้้านหุ้้�น หรืือเท่่ากัับ 1,670 ล้้านบาท ถืือหุ้้�นโดย กฟผ. ปตท.
และ กฟน. ในสััดส่่วนร้้อยละ 35 35 และ 30 ตามลำำ�ดัับ

เงิินลงทุุน

บริิษััท อิินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

บริิ ษัั ท อิิ น โนสเปซ (ประเทศไทย) จำำ�กัั ด จัั ดตั้้� ง ขึ้้� น เมื่่� อ

วัันที่่� 14 มกราคม 2562 ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ
และเอกชนในประเทศไทย จำำ�นวน 21 ราย โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์

เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นา Startup ในประเทศไทยให้้ เ ป็็ น

แนวหน้้าในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทย
ตามนโยบาย Thailand 4.0
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนทั้้� งสิ้้�น

735,010 หุ้้�น หรืือเท่่ า กัั บ 735 ล้้ า นบาท ซึ่่� ง ได้้ ชำำ�ร ะทุุ น

จดทะเบีียนแล้้วจำำ�นวน 183.75 ล้้านบาท ถืือหุ้้�นโดย กฟผ.

และพัั น ธมิิ ตรร่่ ว มทุุ น อื่่� น ในสัั ดส่่ ว นร้้ อ ยละ 13.605 และ
86.395 ตามลำำ�ดัับ
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.
ชื่่�อบริิษััท

ชื่่�อย่่อ

บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

RATCH

ทุุนจดทะเบีียน

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

(ล้้านบาท)

(ร้้อยละ)

14,500

45

สถานะ
บริิษััทย่่อย

72 ถนนงามวงศ์์วาน ตำำ�บลบางเขน อำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี จัังหวััดนนทบุุรีี 11000
โทรศััพท์์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998
Website : www.ratch.co.th
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

EGATi

12,197.4

99.99

บริิษััทย่่อย

53 หมู่่�ที่่� 2 ถนนจรััญสนิิทวงศ์์ ตำำ�บลบางกรวย อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี 11130
โทรศััพท์์ : 0 2436 6909 โทรสาร : 0 2436 6957
Website : www.egati.co.th
บริิษััท อีีแกท ไดมอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด

EDS

623

45

บริิษััทย่่อย

56/25 หมู่่�ที่่� 20 ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
โทรศััพท์์ : 0 2529 0800 โทรสาร : 0 2529 0900
Website : www.egatdiamond.co.th
บริิษััท อิินโนพาวเวอร์์ จำำ�กััด

INNOPOWER

600

40

บริิษััทย่่อย

53 หมู่่�ที่่� 2 ถนนจรััญสนิิทวงศ์์ ตำำ�บลบางกรวย อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี 11130
โทรศััพท์์ : 0 2436 6998-9

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)

EGCO

5,300

25.41

บริิษััทร่่วม

อาคารเอ็็กโก 222 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210
โทรศััพท์์ : 0 2998 5000 โทรสาร : 0 2998 5999
Website : www.egco.com
บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้าและน้ำำ��เย็็น จำำ�กััด

DCAP

1,670
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กิิจการร่่วมค้้า

222 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
โทรศััพท์์ : 0 2327 4242 โทรสาร : 0 2327 4244
Website : www.dcap.co.th
บริิษััท อิินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

InnoSpace

735

13.605

80 อาคารลาดพร้้าว ฮิิลล์์ ห้้อง Lab 2 ชั้้�น 2 ซอยลาดพร้้าว 4 ถนนลาดพร้้าว แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ : 0 2367 8001
Website : www.innospacethailand.com
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เงิินลงทุุน

วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
และฐานะการเงิิน
1. รายงานวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานตามงบการเงิินรวม
สรุุปภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
2564

2563

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)
ปีี 2564 - ปีี 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

560,162

510,707

49,455

9.68

560,446

556,331

507,254

49,077

9.68

557,099

3,831

3,453

378

10.95

3,347

474,841

441,958

32,883

7.44

478,170

472,530

440,013

32,517

7.39

476,451

2,311

1,945

366

18.82

1,719

85,321

68,749

16,572

24.11

82,276

3,545

3,666

(121)

(3.30)

15,940

88,866

72,415

16,451

22.72

98,216

132

144

(12)

(8.33)

188

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

15,625

13,726

1,899

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

13,690

436

13,254

3,039.91

490

59,419

58,109

1,310

2.25

80,622

8,950

7,090

1,860

26.23

6,923

กำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและภาษีีเงิินได้้

68,369

65,199

3,170

4.86

87,545

    ต้้นทุุนทางการเงิิน

34,490

33,783

707

2.09

35,093

393

105

288

274.29

956

33,486

31,311

2,175

6.95

51,496

4,192

3,280

912

27.80

3,287

29,294

28,031

1,263

4.51

48,209

ผลการดำำ�เนิินงาน

รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ
รายได้้จากการขายไฟฟ้้า
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการอื่่�น
ต้้นทุุนจากการขายสิินค้้าและบริิการ
ต้้นทุุนขายไฟฟ้้า
ต้้นทุุนขายสิินค้้าและบริิการอื่่�น
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
รายได้้อื่่�น
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
    ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า

ร้้อยละ

13.84  

2562
(ปรัับปรุุง)
ล้้านบาท

16,916

ที่่�ใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย

    ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ (ส่่วนของบริิษััทย่่อย)
กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี
    กำำ�ไรสุุทธิิ - ส่่วนที่่เ� ป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่ไ� ม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
    กำำ�ไรสุุทธิิ - ส่่วนที่่เ� ป็็นของ กฟผ. และบริิษัทย่
ั อ
่ ย
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ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้นสุ
ุ นที่
ั ่� 31 ธัันวาคม 2564 กฟผ. และบริิษัท
ั ย่่อย มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำ�น
ำ วน 29,294 ล้้านบาท เพิ่่ม
�
� ดวั
� ขึ้้น
จากปีี 2563 จำำ�นวน 1,263 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 4.51 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

1.1 วิิเคราะห์์รายได้้จากการขายไฟฟ้้า
รายได้้จากการขายไฟฟ้้าซึ่�่งถืือเป็็นรายได้้หลัักของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน
556,331 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน (ปีี 2563 : 507,254 ล้้านบาท) จำำ�นวน 49,077 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 9.68 เนื่่� องจาก

ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�จำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย มีีจำำ�นวน 190,355.55
ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 2,868.16 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง หรืือร้้อยละ 1.53 (ปีี 2563 : 187,487.39

ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง) มีีสาเหตุุหลัักจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ที่่�มีีแนวโน้้มลดลง
จากปีี 2563 เนื่่� องจากการเร่่งฉีีดวััคซีีน และมาตรการควบคุุมโรคของภาครััฐ เช่่น การสนัับสนุุนให้้ประชาชนทำำ�งานแบบ
Work from Home เพื่่� อลดอััตราการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่ค
� วบคุุมได้้ ประกอบกัับมาตรการผ่่อนคลายของ

ภาครััฐ ส่่งผลให้้กิจ
ิ กรรมทางเศรษฐกิิจทั้้�งภาคธุุรกิจ
ิ อุุตสาหกรรม และภาคครััวเรืือน ฟื้้� นตััวขึ้้�นตามลำำ�ดัับ ด้้วยปััจจััยดัังกล่่าว

จึึงส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าภาพรวมของประเทศในปีี 2564 สููงขึ้้�นจากปีีก่่อน

1.2 วิิเคราะห์์ต้้นทุุนขายไฟฟ้้า
ต้้นทุน
ุ ขายไฟฟ้้าของ กฟผ. และบริิษัท
ั ย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้นสุ
ุ นที่
ั ่� 31 ธัันวาคม 2564 เพิ่่ม
่ น จำำ�นวน 32,517 ล้้านบาท
� ากปีีก่อ
� ดวั
� ขึ้้นจ

หรืือร้้อยละ 7.39 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ต้้นทุุนขายไฟฟ้้า

เพิ่่� มขึ้้�น / ลดลง

2564

2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ร้้อยละ

� ไฟฟ้้า
ค่่าซื้้อ

218,910

206,357

12,553

6.08

ค่่าเชื้้�อเพลิิง

185,277

164,208

21,069

12.83

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการผลิิตไฟฟ้้า

55,781

56,625

  (844)

(1.49)

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการส่่งไฟฟ้้า

12,562

12,823

   (261)

(2.04)

รวมต้้นทุุนขายไฟฟ้้า

472,530

440,013

32,517

7.39
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1.2.1 ค่่าซื้้อ
� ไฟฟ้้า
ค่่ า ซื้้� อ ไฟฟ้้ า ที่่� แ สดงในงบกำำ� ไรขาดทุุ นสำำ� หรัั บ ปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธััน วาคม 2564 เป็็ นส่่ ว นของค่่ า ซื้้� อ ไฟฟ้้ า จากโรงไฟฟ้้ า
ที่่�ไม่่เข้้าเงื่่�อนไขสััญญาเช่่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่า เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 12,553 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 6.08 ส่่วนใหญ่่เนื่่� องมาจากการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากต่่างประเทศที่่�สููงกว่่าปีีก่่อน ตามความพร้้อมขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
1.2.2 ค่่าเชื้้อ
� เพลิิง
ค่่าเชื้้�อเพลิิงที่่�แสดงในงบกำำ�ไรขาดทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นค่่าเชื้้�อเพลิิงที่่�ปรัับปรุุ งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

2564

2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ร้้อยละ

(1) ค่่าเชื้้�อเพลิิงของ กฟผ. และบริิษัทย่
ั อ
่ ย

110,037

103,187

6,850

6.64

(2) ค่่าเชื้้�อเพลิิงตามสััญญาเช่่าการเงิิน

75,240

61,021

14,219

23.30

185,277

164,208

21,069

12.83

ค่่าเชื้้�อเพลิิง

รวมค่่าเชื้้�อเพลิิง

ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ผลิิตมีีสััดส่่วนการผลิิตจาก กฟผ. และบริิษััทย่่อย รวม 73,098.34 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่�่วโมง ลดลงจากปีีก่่อน

จำำ�นวน 3,199.78 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (ปีี 2563 : 76,298.12 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่�่วโมง) โดยปริิมาณเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในระหว่่าง
ปีี 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

2564

2563

ล้้านหน่่วย

ล้้านหน่่วย

ก๊๊าซธรรมชาติิ (ล้้านบีีทีียูู)

345.66

381.49

(35.83)

(9.39)

� น
น้ำำ�มั
ั เตา (ลิิตร)

243.68

29.66

214.02

721.58

66.93

21.17

45.76

216.15

4.71

178.73

(174.02)

(97.36)

14.24

13.23

1.01

7.63

ประเภทเชื้้�อเพลิิง

� น
น้ำำ�มั
ั ดีีเซล (ลิิตร)
� น
น้ำำ�มั
ั ปาล์์ม (กิิโลกรััม)
ลิิกไนต์์ (ตััน)
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ล้้านหน่่วย

ร้้อยละ

ค่่าใช้้จ่่ายค่่าเชื้้�อเพลิิงของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย มีีจำำ�นวน 110,037 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน 6,850 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 6.64 โดยมีีรายละเอีียดค่่าเชื้้�อเพลิิงดัังนี้้�

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

2564

2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

93,346

88,850

4,496

5.06

� น
น้ำำ�มั
ั เตา

3,982

492

3,490

709.35

� น
น้ำำ�มั
ั ดีีเซล

1,589

462

1,127

243.94

� น
น้ำำ�มั
ั ปาล์์ม

105

2,533

(2,428)

(95.85)

11,015

10,850

165

1.52

110,037

103,187

6,850

6.64

ประเภทเชื้้�อเพลิิง
ก๊๊าซธรรมชาติิ

ลิิกไนต์์
รวม

ร้้อยละ

ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยค่่ า เชื้้� อเพลิิ ง ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� นมีี สาเหตุุ ห ลัั ก จากราคา

สำำ�หรัับปีี 2564 กฟผ. และบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขาย

ต่่อล้้านบีีทีียูู (ราคาก๊๊าซธรรมชาติิปีี 2564 และ 2563 เท่่ากัับ

จำำ�นวน 378 ล้้ านบาท หรืือร้้อยละ 10.95 สำำ�หรัับต้้ นทุุน

ก๊๊าซธรรมชาติิที่เ่� พิ่่ม
ั จำำ�นวน 37.15 บาท
� อย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
� ขึ้้น

270.05 บาทต่่ อล้้านบีีทีียูู และ 232.90 บาทต่่ อล้้านบีีทีียูู

ตามลำำ�ดัั บ ) ส่่ ง ผลให้้ค่่ า เชื้้� อ เพลิิ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ สุุ ท ธิิสูู งขึ้้� น

จากปีีก่่อน จำำ�นวน 4,496 ล้้านบาท แม้้ว่่าปริิมาณการใช้้ก๊๊าซ

สิินค้า้ และบริิการอื่่� นจำำ�นวน 3,831 ล้้านบาท เพิ่่ม
่ น
� ากปีีก่อ
� ขึ้้นจ

จากการขายสิินค้า้ และบริิการอื่่�นปีี 2564 จำำ�นวน 2,311 ล้้านบาท

เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน จำำ�นวน 366 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 18.82

ทั้้�งรายได้้และต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นจาก

ธรรมชาติิเพื่่� อผลิิตไฟฟ้้าจะต่ำำ�ลงจากปีีก่่อนตามการบริิหาร

การให้้บริิการงานเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า

สำำ� หรัั บ เป็็ น เชื้้� อเพลิิ ง ในการผลิิ ต ไฟฟ้้ า สููงขึ้้� นจ ากปีี ก่่ อ น

1.4 รายได้้อื่่น
�

และ 2563 จำำ�นวน 243.68 ล้้านลิิตร และ 29.66 ล้้านลิิตร

รายได้้ อื่่� นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน

ระบบกำำ�ลัังไฟฟ้้า เพื่่� อลดผลกระทบต่่อต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้า

หรืือร้้อยละ 3.30 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากในปีี 2563 มีีกำำ�ไร

จัั ดการ นอกจากนี้้� ในปีี 2564 มีีปริิมาณการใช้้น้ำ�มั
ำ ันเตา

จำำ�น วน 214.02 ล้้ า นลิิ ต ร (ปริิ ม าณน้ำำ�มัั น เตาปีี 2564

ตามลำำ�ดับ
ั ) ตามการสั่่�งเรีียกเดิินเครื่่�องโรงไฟฟ้้าจากศููนย์์ควบคุุม

3,545 ล้้ า นบาท ลดลงจากปีี ก่่ อ น จำำ�น วน 121 ล้้ า นบาท

จากราคา LNG ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายเชื้้�อเพลิิง

จากอัั ต ราแลกเปลี่่� ยน เงิิ น ตราต่่ า งประเทศ จำำ�น วน 160

ค่่าใช้้จ่า่ ยเชื้้�อเพลิิงน้ำำ�มัน
ั ปาล์์มลดลงจากปีีก่อ
่ น จำำ�นวน 2,428

เงิิ นตราต่่ างประเทศซึ่�่งแสดงรายการในหััวข้้อค่่ าใช้้จ่่ายอื่่� น

เพื่่� อเป็็ น เชื้้� อเพลิิ ง ในการผลิิ ต ไฟฟ้้ า ตามนโยบายภาครัั ฐ

และเงิินปัันผลรัับ จำำ�นวน 117 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้� งนี้้�

น้ำำ�มัน
ั เตาเพิ่่ม
่ น จำำ�นวน 3,490 ล้้านบาท ในขณะที่่�
� ากปีีก่อ
� ขึ้้นจ

ล้้านบาท เนื่่� องจากในปีี 2564 มีีปริิมาณการใช้้น้ำ�มั
ำ ันปาล์์ม
ที่่�ลดลง

1.3 รายได้้และต้้นทุุนจากการขายสิินค้้า
และบริิการอื่่�น
รายได้้และต้้นทุนจ
ุ ากการขายสิินค้า้ และบริิการอื่่�น ประกอบด้้วย

ล้้านบาท ขณะที่่�ปีี 2564 มีีผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

รวมถึึงมีีการลดลงจากดอกเบี้้� ยรัั บ จำำ�นวน 140 ล้้ า นบาท

มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรจากการเปลี่่� ยนแปลงมููลค่่ ายุุ ติิธรรม

ของอนุุพัันธ์์ จำำ�นวน 144 ล้้านบาท และการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไร

จากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน จำำ�นวน 125 ล้้านบาท

1.5 ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

รายได้้จากการให้้บริิการงานเดิินเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้า

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่� นสำำ�หรัับปีีสิ้้นสุ
� ุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน

โทรคมนาคม

หรืือร้้อยละ 3,039.91 สาเหตุุหลัักเนื่่� องจากผลขาดทุุนจาก

งานรัับจ้้างที่่ป
� รึึกษาด้้านวิิศวกรรมและก่่อสร้้าง และการให้้บริิการ

13,690 ล้้านบาท เพิ่่ม
่ น จำำ�นวน 13,254 ล้้านบาท
� ขึ้้�นจากปีีก่อ
อััตราแลกเปลี่่ยน
� เงิินตราต่่างประเทศ จำำ�นวน 13,237 ล้้านบาท
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1.6 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าที่่ใ� ช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 8,950 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน จำำ�นวน
1,860 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 26.23 ประกอบด้้วยส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 1,504 ล้้านบาท

และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 356 ล้้านบาท

1.7 ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้เป็็นของบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ ภาษีีเงิินได้้ของบริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

และบริิษััท อีีแกท ไดมอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 393 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน

จำำ�นวน 288 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 274.29 สาเหตุุหลัักเนื่่� องจากในปีี 2563 บริิษัท
ั ผลิิตไฟฟ้้าราชบุุรีี จำำ�กัด
ั ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ของบริิษัท
ั ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั (มหาชน) ได้้รับ
ั คืืนภาษีีเงิินได้้นิติ
ิ บุ
ิ ค
ุ คลที่่จ่
� า่ ยในระหว่่างงวด ซึ่่ง� เป็็นผลประโยชน์์ทางภาษีีจากการขาย

สิินทรััพย์์ในโรงไฟฟ้้าไตรเอนเนอจี้้� (TECO) ส่่งผลให้้ภาษีีเงิินได้้ของ บริิษัท
ั ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั (มหาชน) ในปีี 2563 ต่ำำ�ลง

2. วิิเคราะห์์ฐานะการเงิินของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย
เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

สิินทรััพย์์รวม

1,101,447

994,763

106,684

10.72

1,003,951

หนี้้�สิน
ิ รวม

590,821

506,622

84,199

16.62

529,298

ส่่วนของเจ้้าของของ กฟผ.
และบริิษัทย่
ั อ
่ ย

464,366

454,673

9,693

2.13

441,611

46,260

33,468

12,792

38.22

33,042

สถานะทางการเงิิน

ส่่วนได้้เสีียที่่ไ� ม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

สิินทรััพย์์รวมของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564 เพิ่่� ม ขึ้้� นจ ากสิ้้� นปีี ก่่ อ น จำำ�น วน 106,684 ล้้ า นบาท
โดยมีีปััจจััยหลััก ดัังนี้้�
-	รายได้้ค่า่ ไฟฟ้้าตามสููตรการปรัับอััตราค่่าไฟฟ้้าโดยอััตโนมััติิ

-

เงิิ น ลงทุุ น ในบริิ ษัั ท ร่่ ว มและการร่่ ว มค้้ า เพิ่่� ม ขึ้้� น จำำ�น วน

14,815 ล้้านบาท ซึ่ง�่ เป็็นการเพิ่่ม
� ากการรัับรู้้�ส่่วนแบ่่ง
� ขึ้้นจ
	กำำ�ไรตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีีย และจากการเพิ่่ม
� ทุุน โดยแบ่่งเป็็น
•

เงิินลงทุุนในบริิษัท
ั ร่่วมเพิ่่ม
� จำำ�นวน 8,698 ล้้านบาท
� ขึ้้น

		

ลงทุุนในบริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน

(Ft) ค้้างรัับ จำำ�นวน 38,943 ล้้านบาท เนื่่� องจากในปีี 2564

		

ในสููตรการคำำ�นวณค่่า Ft เป็็นผลให้้ กฟผ. ยัังไม่่สามารถ

		

	ต้้ นทุุ นค่่ า เชื้้� อเพลิิ ง ที่่� เ กิิ ดขึ้�้ นจริิ ง สููงกว่่ า ที่่� เ รีียกเก็็ บ ได้้
เรีียกเก็็บเงิินได้้ครบตามจำำ�นวน

-	ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่า จำำ�นวน 17,449 ล้้านบาท เป็็นลููกหนี้้�
ต า มสัั ญ ญาเช่่ า ของบริิ ษัั ท Fareast Renewable

(ปรัับปรุุง)

		

		
		

ซึ่�่งมีีสาเหตุุจากการปรัับเพิ่่�มมููลค่่าตามบััญชีีของเงิิน

2,845 ล้้านบาท และในระหว่่างปีี 2564 กลุ่่�มกิิจการ

ของ กฟผ. ได้้ ชำำ�ร ะค่่ า หุ้้�นตามสัั ดส่่ ว นการลงทุุ น
ใ น บ ริิ ษัั ท ร่่ ว ม ร ว ม จำำ�น ว น 3 , 8 2 6 ล้้ า น บ า ท

โดยสาเหตุุหลัักเกิิดจากการลงทุุนในบริิษััท บริิการ

		

เชื้้�อเพลิิงการบิินกรุุ งเทพ จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน

•

เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าเพิ่่ม
� จำำ�นวน 6,117 ล้้านบาท
� ขึ้้น

Development Pte. Ltd. (FRD) ซึ่ง�่ ในปีีนี้้ถูู
� กจััดเป็็นบริิษัท
ั ย่่อย

		

สามััญเพิ่่ม
้ ยละ 90 จึึงทำำ�ให้้งบการเงิิน
� ร้้อยละ 40 เป็็นร้อ

		

สาเหตุุหลัักจาก บริิษัท
ั ไฟฟ้้าหงสา จำำ�กัด
ั รัับรู้้�ส่่วนแบ่่ง

		

และเดิินเครื่่�องมากกว่่าช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน และ

ของ บริิษัท
ั ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั (มหาชน) จากการลงทุุนซื้้�อหุ้้�น

	รวมของ กฟผ. รัับรู้้�ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มเติิม
40
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

2,712 ล้้านบาท

		กำำ�ไรจากเงิินลงทุุน เนื่่�องจากโรงไฟฟ้้ามีีความพร้้อมจ่่าย

		

ในระหว่่างปีี 2564 กลุ่่�มกิิจการของ กฟผ. ได้้ชำำ�ระ

-

		

1,085 ล้้านบาท ให้้แก่่ บริิษััท อิินโนพาวเวอร์์ จำำ�กััด

	จากสถาบัันการเงิิน จำำ�นวน 18,076 ล้้านบาท หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน

		ค่่าหุ้้�นตามสััดส่ว่ นการลงทุุนในการร่่วมค้้า รวมจำำ�นวน
		

		

บริิษััท หิินกองเพาเวอร์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กัด
ั NEXIF ENERGY

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวรวมส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

เพิ่่ม
ื
� ขึ้้�นจำำ�นวน 19,410 ล้้านบาท โดยเพิ่่ม
� ขึ้้�นจากเงิินกู้้�ยืม
1,013 ล้้ า นบาท และเงิิ นกู้้�ยืื ม ระยะยาวจากกิิ จ การที่่�

BT PTE. LTD. และ PT Medco Ratch Power Riau เป็็นต้น
้

เกี่่�ยวข้้องกััน จำำ�นวน 320 ล้้านบาท

-	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 9,449 ล้้านบาท

-

	อุุ ป กรณ์์ จำำ�น วน 3,490 ล้้ า นบาท สิิ น ทรัั พ ย์์ ร ะหว่่ า ง

ส่่ ว นของเจ้้ า ของของ กฟผ. และบริิ ษัั ท ย่่ อ ย ณ วัั นที่่� 31

	ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การเพิ่่� ม ขึ้้� น ของโรงไฟฟ้้ า เครื่่� อ งจัั ก รและ

การก่่อสร้้างและติิ ดตั้้� ง จำำ�นวน 3,134 ล้้านบาท ที่่� ดิิน

จำำ�น วน 1,640 ล้้ า นบาท และระบบส่่ ง พลัั ง งานไฟฟ้้ า
จำำ�นวน 821 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

-	สิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่ มีีตัั ว ตนเพิ่่� ม ขึ้้� น จำำ�น วน 6,902 ล้้ า นบาท

	ส่่วนใหญ่่เป็็นการเพิ่่ม
� ขึ้้�นเนื่่� องจากสิิทธิิการใช้้ที่่�ดิินจำำ�นวน

-

เจ้้ าหนี้้�อื่่� นเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน จำำ�นวน 6,689 ล้้ านบาท

ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 464,366 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน

9,693 ล้้านบาท โดยมีีปััจจััยที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
-

ผลการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. และบริิษัท
ั ย่่อยสำำ�หรัับปีีสิ้้นสุ
ุ
� ด

31 ธัันวาคม 2564 มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 29,294 ล้้านบาท

6,986 ล้้านบาท

-

การเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น จำำ�นวน 5,882

	ล้้านบาท

เชื้้�อเพลิิงและวััสดุุสำำ�รองคลัังสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 4,995

-

การลดลงจากการตั้้�งสำำ�รองเงิินรายได้้แผ่่นดิินนำ�ส่
ำ ่งคลััง

	ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเนื่่� องจากราคาค่่าเชื้้�อเพลิิงในตลาด
ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ

-	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้โรงไฟฟ้้าสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 4,550
	ล้้านบาท เนื่่� องจากรัับรู้้�สิินทรััพย์์ตามสััญญาเช่่าภายใต้้

จำำ�น วน 25,483 ล้้ า นบาท ซึ่�่ ง ประกอบด้้ ว ยเงิิ นร ายได้้

แผ่่นดิินนำ�ส่
ำ ง่ คลััง ปีี 2563 ที่่�กระทรวงการคลัังให้้ กฟผ.

	นำำ�ส่ง่ เพิ่่�มเติิม จำำ�นวน 8,057 ล้้านบาท และเงิินรายได้้
แผ่่นดิินนำ�ส่
ำ ่งคลััง ปีี 2564 จำำ�นวน 17,426 ล้้านบาท

	สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าของบริิษัท
ั อู่่�ทองกรีีนพาวเวอร์์ จำำ�กัด
ั
เมื่่�อวัั นที่่� 1 มกราคม 2564 โรงไฟฟ้้า กััลฟ์์ เอสอาร์์ซีี

หน่่วยที่่� 1 เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 และโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์

เอสอาร์์ซีี หน่่วยที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

หนี้้�สิินรวมของ กฟผ. และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 จำำ�นวน 590,821 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 84,199

ล้้านบาท โดยมีีปััจจััยที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
-

-

เจ้้าหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 28,731 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่

เนื่่� องจากเจ้้าหนี้้�ค่่าไฟฟ้้าและเจ้้าหนี้้�ค่่าเชื้้�อเพลิิง

หนี้้�สิน
ิ ตามสััญญาเช่่าภายใต้้สัญ
ั ญาซื้้�อขายไฟฟ้้า รวมส่่วน

	ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่� งปีีเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 22,519
	ล้้ า นบาท เนื่่� องจากรัั บ รู้้�หนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ภายใต้้

	สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าของบริิษัท
ั อู่่�ทองกรีีนพาวเวอร์์ จำำ�กัด
ั
เมื่่� อวัั นที่่� 1 มกราคม 2564 โรงไฟฟ้้า กััลฟ์์ เอสอาร์์ซีี

หน่่วยที่่� 1 เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 และโรงไฟฟ้้า กััลฟ์์

เอสอาร์์ซีี หน่่วยที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
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วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิิน

3. วิิเคราะห์์กระแสเงิินสด
กฟผ. และบริิษััทย่่อยมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 68,861 ล้้านบาท ลดลงจาก
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 492 ล้้านบาท เนื่่� องจากสาเหตุุที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

ล้้านบาท
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ 31 ธ.ค. 63

69,353

เงิินสดสุุทธิไิ ด้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

95,715

เงิินสดสุุทธิใิ ช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

(39,713)

เงิินสดสุุทธิใิ ช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(56,551)

� ในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ผลกระทบอื่่น
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ 31 ธ.ค. 64

57
68,861

เงิินสดสุุทธิิที่ไ่� ด้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 95,715 ล้้านบาท ประกอบด้้วย

กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีของปีี 2564 จำำ�นวน 33,486 ล้้านบาท ปรัับปรุุงด้้วยรายการ

ต่่าง ๆ ที่่�ไม่่ใช่่เป็็นตััวเงิินในงบกำำ�ไรขาดทุุน ได้้แก่่ ค่่าเสื่่�อมราคา กำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากอััตราแลกเปลี่่ยน
� เงิินตราต่่างประเทศ เป็็นต้้น รวมเป็็นเงิินเพิ่่ม
� ขึ้้�นจำำ�นวน

92,754 ล้้านบาท รายการเปลี่่ยน
� แปลงในเงิินทุน
ุ หมุุนเวีียนทำำ�ให้้เงิินสดลดลง

จำำ�นวน 30,410 ล้้านบาท เงิินสดรัับจากดอกเบี้้�ย 289 ล้้านบาท และเงิินสด
จ่่ายภาษีีเงิินได้้จำำ�นวน 404 ล้้านบาท

เงิิ น สดสุุ ท ธิิที่่� ใ ช้้ ไ ปในกิิ จ กรรมลงทุุ น จำำ�น วน 39,713 ล้้ า นบาท ส่่ ว นใหญ่่

ประกอบด้้วยเงิินสดจ่่ายซื้้� อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

และเงิิ น สดจ่่ า ยต้้ นทุุ น การกู้้�ยืื ม ที่่� ร วมอยู่่� ใ นอาคารและอุุ ป กรณ์์ รวมทั้้� ง สิ้้� น
36,680 ล้้านบาท การลงทุุนเพิ่่�มในบริิษััทร่่วม และการร่่วมค้้าจำำ�นวน 4,842
ล้้านบาท ขณะที่่�มีีเงิินสดรัับจากเงิินปัน
ั ผลจำำ�นวน 3,734 ล้้านบาท

เงิินสดสุุทธิิที่่�ใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 56,551 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่

ประกอบด้้วย เงิินสดจ่่ายดอกเบี้้�ยจ่า่ ยจำำ�นวน 34,261 ล้้านบาท เงิินสดจ่่ายเงิิน
รายได้้ แ ผ่่นดิิ นนำ�ส่
ำ ่ ง คลัั ง จำำ�น วน 19,723 ล้้ า นบาท เงิิ น สดจ่่ า ยคืื น เงิิ นต้้ น

ตามสััญญาเช่่าภายใต้้สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าจำำ�นวน 14,430 ล้้านบาท ขณะที่่�มีี

เงิินสดรัับสุุทธิิจากเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจำำ�นวน 10,632 ล้้านบาท และเงิินสดรัับ
สุุทธิิจากเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินจำำ�นวน 4,028 ล้้านบาท
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4. อััตราส่่วนทางการเงิิน
จากผลประกอบการและฐานะการเงิิ น ของปีี สิ้้� นสุุ ด 31 ธััน วาคม 2564 และ 2563 กฟผ. และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยมีีอัั ต ราส่่ ว น
ทางการเงิิน ดัังนี้้�

2564

2563

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)                    

1.26

1.34

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)                    

1.15

1.22

0.69

0.84

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)

15.23

13.46

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)

5.98

6.13

121,590

118,803

3.19

3.13

18.24

18.31

0.55

0.52

1.16

1.04

อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)

3.53

3.52

อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระภาระผููกพัั น (เท่่า)

1.87

2.04

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)        
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร (Profitability Ratio)

EBITDA (ล้้านบาท)
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน (Efficiency Ratio)
อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (ร้้อยละ)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (ร้้อยละ)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน (Financial Policy Ratio)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ (เท่่า)
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� ง
การบริิหารความเสี่่ย
และควบคุุมภายใน
การบริิหารความเสี่่ย
� ง
กฟผ. จััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งในระดัับองค์์การและระดัับสายงาน

ตามหลัั ก เกณฑ์์ / แนวทางปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ

การควบคุุมภายในของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัั ง และตามกรอบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งสากล COSO

Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and

Performance 2017 (COSO 2017) ซึ่�ง่ ให้้ความสำำ�คััญกัับการมุ่่�งสร้้างมููลค่่า

เพิ่่� ม ให้้ กัั บ องค์์ ก าร และการดำำ� เนิิ น งานที่่� ส อดคล้้ อ งไปกัั บ กระบวนการ
จััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ นอกจากนี้้� ในปีี 2564 กฟผ. ยัังได้้พััฒนาการบริิหาร

ความเสี่่�ยงของ กฟผ. ให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน

ปีี

2564

กฟผ. ได้้พััฒนาการบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์ประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
ตามระบบประเมิินผลใหม่่ (SE-AM)

รััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผลใหม่่ (SE-AM) ตามที่่� สคร. กำำ�หนด

� ง มีี 5 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
องค์์ประกอบของการบริิหารความเสี่่ย

1. ธรรมาภิิบาลและวััฒนธรรม
องค์์การ (Governance
and Culture)
คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและควบคุุ ม

ภายในกำำ�หนดนโยบายการบููรณาการด้้ านการ

กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และ

การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายและระเบีียบ รวมทั้้� ง
เน้้นย้ำ�ำ ให้้เกิิดการสร้้างวััฒนธรรมองค์์การด้้านการ

บริิหารความเสี่่�ยง โดยผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมถึึง

คณะกรรมการ กฟผ. สนัับสนุุนให้้นำ�ำ การบริิหาร
ความเสี่่�ยงมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินงาน
ในทุุก ๆ ระดัับ เพื่่� อให้้ทั้้�งองค์์การมีีส่่วนร่่วมใน

การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกรอบการบริิหารความเสี่่ย
� ง รวมถึึง

กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารต้้องใช้้ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับความเสี่่ย
� ง
ในการตััดสิินใจและบริิหารงาน
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2. การกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
(Strategy and Objective Setting)
กฟผ. บริิหารความเสี่่ย
� งเพื่่�อให้้บรรลุุวิสั
ิ ยทั
ั ศ
ั น์์ ตอบสนองพัันธกิจ
ิ

และเชื่่� อ มโยงกัั บ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ ชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ แ ละทิิ ศ ทาง

การดำำ�เนิินงานขององค์์การ โดยกำำ�หนดให้้จััดทำำ�และทบทวน
แผนการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่� อให้้สอดคล้้อง

กัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยวิิเคราะห์์และประเมิิน

สถานการณ์์ทั้้�งภายในและภายนอก รวมทั้้�งแนวโน้้มที่่�สำำ�คััญ

ต่่าง ๆ ที่่อ
� าจกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. กำำ�หนดระดัับ

บริิหารจััดการความเสี่่ย
� งสามารถนำำ�ไปบริิหารจััดการความเสี่่ย
� ง

ได้้ครอบคลุุมทุุกความเสี่่�ยงที่่�มีีความสััมพัันธ์์กััน ซึ่�่งจะทำำ�ให้้
กฟผ. สามารถดำำ� เนิิ น การตามภารกิิ จ ได้้ ต ามเป้้ า หมายที่่�
กำำ�หนดไว้้

4. การทบทวนและการปรัับปรุุง
(Review and Revision)
กฟผ. จััดทำำ�แผนการบริิหารความเสี่่ย
� ง กฟผ. ทุุกปีี เพื่่� อใช้้เป็็น

แนวทางในการบริิหารความเสี่่ย
� งขององค์์การ และกำำ�หนดให้้

ความเสี่่ย
� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และช่่วงเบี่่ย
� งเบนของ

ทบทวนและปรัั บ ปรุุ ง การบริิ หารความเสี่่� ย งสม่ำำ� เสมอตาม

กัับเป้้าหมายและ/หรืือวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ (Business

ที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งในกรณีีที่่�ผลการบริิหารความเสี่่�ยงไม่่เป็็นไป

ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ที่่�สอดคล้้อง
Objective) เพื่่� อใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงและ
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์การ

3. การระบุุ การประเมิิน
และการตอบสนองความเสี่่ย
� ง
(Performance)

สภาพแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ยน
� แปลงไป หรืือเมื่่�อเกิิดการเปลี่่ยน
� แปลง

ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด จะกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขที่่�ชััดเจน

5. สารสนเทศ การสื่่�อสาร และการรายงาน
(Information, Communication,
and Reporting)
กฟผ. สื่่�อสารเพื่่� อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและความตระหนััก

กฟผ. ระบุุความเสี่่ย
� งโดยพิิจารณาที่่ม
� าของการระบุุปัจจั
ั ย
ั เสี่่ย
� ง

เรื่่�องการบริิหารความเสี่่ย
� งแก่่ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานในองค์์การผ่่านทาง

ยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมายที่่สำ
� ำ�คัญ
ั ขององค์์การ ตััวชี้้�วัดที่
ั สำ
่� ำ�คัญ
ั

อิินทราเน็็ตของ กฟผ. รวมทั้้�งมีีการติิดตามความก้้าวหน้้าการ

องค์์ การ ซึ่่� งครอบคลุุ ม ทั้้� งปัั จจัั ยภายในและภายนอก
รวมทั้้�งความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย

เพื่่� อให้้ครอบคลุุมทุุกประเด็็นที่ส
่� ามารถเป็็นความเสี่่ย
� งในระดัับ

องค์์การ กฟผ. ประเมิินความเสี่่ย
� งโดยพิิจารณาจากโอกาสเกิิด

เว็็ บไซต์์ การบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายในบนระบบ

ดำำ�เนิินงานตามแผนงานหรืือมาตรการอย่่างต่่ อเนื่่� อง และ
รายงานผลการบริิหารความเสี่่ย
� งต่่อคณะกรรมการที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

ทุุกไตรมาสหรืือทุุกปีี รวมถึึงการนำำ�ความเห็็นและข้้อเสนอแนะ

และผลกระทบหรืื อ ความรุุ น แรงที่่� จ ะเกิิ ดขึ้�้ น และกำำ� หนด

ของคณะกรรมการมาปรัั บ ปรุุ ง การดำำ� เนิิ น งาน นอกจากนี้้�

ความสััมพัันธ์์และผลกระทบที่่� มีีระหว่่ างกัันของปััจจััยเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน (Risk Management System:

แนวทางการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยง ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์
(Risk Correlation Map) เพื่่� อให้้การกำำ�หนดแผนงานหรืือ
มาตรการควบคุุมที่่�มีีอยู่่� และการจััดทำำ�แผนงานหรืือมาตรการ

กฟผ. ได้้พััฒนาโปรแกรมสำำ�เร็็จรูู ปเพื่่� อสนัับสนุุนการบริิหาร
RMS) ซึ่่�งใช้้เก็็ บรวบรวมข้้อมููลและรายงานผลการบริิหาร

ความเสี่่�ยงในทุุก ๆ ระดัับขององค์์การ
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การบริิหารความเสี่่ย
� งและควบคุุมภายใน

� งออกเป็็น 4 ด้้าน ดัังนี้้�
กฟผ. จำำ�แนกความเสี่่ย

1. ด้้านกลยุุทธ์์และการแข่่งขััน
(Strategic and Corporate Risk)

3. ด้้านการเงิิน (Financial Risk)

กฟผ. วิิ เ คราะห์์ แ ละกำำ� หนดความเสี่่� ย งด้้ า นกลยุุ ท ธ์์ แ ละ

ความมั่่�นคงทางการเงิิน เพื่่� อให้้สามารถจััดหาเงิินลงทุุนหรืือ

กฟผ. ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน เพื่่� อรัักษา

การแข่่งขััน สอดคล้้องกัับการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์เพื่่� อรองรัับ

ผลตอบแทนจากการลงทุุนได้้เพีียงพอ โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อ

เทคโนโลยีี พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ยน
� แปลงตามบริิบทของโลก

เหมาะสม นอกจากนี้้� กฟผ. ยัั ง ได้้ จัั ด โครงสร้้ า งเงิิ นทุุ นที่่�

การเปลี่่� ยน แปลงของทิิ ศ ทางเศรษฐกิิ จ สัั ง คม พลัั ง งาน
โดยทบทวนวิิสัยทั
ั ัศน์์ ยุุทธศาสตร์์ และทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ในอนาคต ผ่่านการประชุุมสััมมนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและคณะ

กรรมการ กฟผ. ทุุกปีี เพื่่� อกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบัติ
ั ิ

การบริิหารเงิินทุุนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดภายใต้้ต้้นทุุนที่่�

สามารถดำำ�รงอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ให้้อยู่่�ใน

ร ะ ดัั บ ที่่� เ ห ม า ะ ส ม เ ทีีย บ เ คีีย ง ไ ด้้ กัั บ อ ง ค์์ ก า รชั้้� นนำำ� ใ น
อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งยัังบริิหารจััดการงบทำำ�การใน

การรองรัับ นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังประชุุมผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อร่่วม

ทุุกหน่่วยงาน เพื่่� อให้้มีีการบริิหารจััดการค่่าใช้้จ่่ายและต้้นทุน
ุ

2. ด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operational Risk)

4. ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
(Compliance Risk)

หารืือแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในการปรัับแผนกลยุุทธ์์ด้้วย

กฟผ. วิิเคราะห์์และกำำ�หนดความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงานที่่�

สำำ�คััญ รวมทั้้�งเตรีียมความพร้้อมรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิด

ขึ้้�น เพื่่� อให้้เกิิดความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้า ได้้แก่่ การสร้้าง

และพััฒนาโรงไฟฟ้้าใหม่่ให้้แล้้วเสร็็จตามแผนพััฒนากำำ�ลััง

การเงิินอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

กฟผ. บริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีียบที่่�

เกี่่� ยวข้้อง โดยติิ ดตามการเปลี่่� ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย

ข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบของหน่่วยงานกำำ�กับ
ั ดููแล เพื่่� อให้้การ

ผลิิตไฟฟ้้า (Power Development Plan: PDP) การพััฒนา

ดำำ�เนิินงานของ กฟผ. เป็็นไปตามการเปลี่่ยน
� แปลงที่่จ
� ะบัังคัับใช้้

การจ่่ายไฟฟ้้าให้้ระบบไฟฟ้้าของประเทศมีีความมั่่�นคง

และการควบคุุมภายในที่่�ดีี เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์การ

ระบบส่่งเพื่่� อรองรัับการเจริิญเติิบโต การควบคุุมและปฏิิบััติิ

ในอนาคต รวมทั้้�งผลัักดัันให้้ทุก
ุ หน่่วยงานยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี และปฏิิบััติิตามนโยบาย

นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการดููแลและรัักษาความ

กฎหมาย ข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� กฟผ.

ปลอดภััย การนำำ�เครื่่�องมืือ นวััตกรรม และเทคโนโลยีีทัันสมััย

ของหน่่วยงานและผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ านให้้เป็็นไปตามนโยบาย กฎหมาย

สามารถแข่่ ง ขัั น ได้้ การพัั ฒ นาบุุ ค ลากรและการบริิ ห าร

การบริิหารความเสี่่ย
� งและรายงานต่่อคณะกรรมการที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

มั่่� น คงของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อให้้ เ กิิ ด ความ
มาใช้้ เ พื่่� อปรัั บ ปรุุ ง การดำำ� เนิิ น งานให้้ มีี ความพร้้ อ มและ
บุุคลากร รวมทั้้�งงานด้้านสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ได้้บููรณาการการประเมิินความเสี่่ย
� ง รวมทั้้�งติิดตามการปฏิิบัติ
ั ิ

ข้้ อ บัั ง คัั บ และกฎระเบีียบ โดยจัั ดทำำ� แผนงานและติิ ด ตาม

ระบบการควบคุุมภายใน
กฟผ. จััดให้้มีีการควบคุุมภายในตามหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐาน
และหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561 เพื่่� อ
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการควบคุุมภายใน โดยจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลการ

ควบคุุมภายใน กฟผ. ประจำำ�ปีี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อสอบทานความ

เพีียงพอเหมาะสม และเสนอต่่อคณะกรรมการ กฟผ. ก่่อนนำำ�ส่่งกระทรวงพลัังงาน

โดย กฟผ. มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการระหว่่างการบริิหารความเสี่่ย
� งกัับการควบคุุม

ภายใน เพื่่� อส่่งเสริิมให้้มีีระบบการควบคุุมภายในของรััฐวิิสาหกิิจที่่�ผสานร่่วมกัับการ

บริิหารความเสี่่ย
� งได้้อย่่างสอดคล้้องรัับกััน ซึ่�ง่ การควบคุุมภายในนั้้�นถืือเป็็นกระบวน

การทำำ�งานที่่�กำำ�หนดขึ้้�นมาเพื่่� อให้้ฝ่่ายบริิหารเกิิดความมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานจะ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการควบคุุมภายในอย่่างมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพของ

การดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งทำำ�ให้้เกิิดความน่่าเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน และเพื่่� อ
ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าจะปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องของ

คณะกรรมการ

กฟผ. ประเมิิ น ผลการควบคุุ ม ภายในตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องกระทรวงการคลัั ง

เพื่่� อ ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิภ าพและประสิิ ท ธิิผ ล

โดยมีีผลการประเมิินการควบคุุมภายในทั้้�ง 5 องค์์ประกอบ สรุุปได้้ ดัังนี้้�

กฟผ. มุ่่�งเน้้นให้้
เกิิดการบููรณาการ
ระหว่่างการบริิหาร
� งกัับการควบคุุม
ความเสี่่ย
ภายใน เพื่่� อส่่งเสริิม
ให้้มีีระบบการควบคุุม
ภายในของรััฐวิิสาหกิิจ
� สานร่่วมกัับการบริิหาร
ที่่ผ
� งได้้อย่่าง
ความเสี่่ย
สอดคล้้องรัับกััน

1. สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
กฟผ. ส่่งเสริิมให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายใน

รองรัับอย่่างชััดเจน วััดผลได้้ เพื่่� อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติ
ั งิ าน

ที่่�เหมาะสม โดยผู้้�บริิหารยึึดมั่่�นในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ของผู้้�บริิหารและผู้้�ปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งมอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และ

วััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล โปร่่งใส เป็็นธรรม

การดำำ�เนิินกิิจการ เพื่่� อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่�

ที่่� ดีี ตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล เพื่่� อให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานบรรลุุ

และตรวจสอบได้้ มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการควบคุุมภายใน และ

ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านมีีจิิ ต สำำ�นึึ กที่่� ดีี ในเรื่่� อ งความซื่่� อ สัั ต ย์์

ความรัั บ ผิิ ดช อบให้้ ก รรมการชุุ ด ย่่ อ ยตามความจำำ� เป็็ น ใน
กำำ�หนด

จริิยธรรม ความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� โดยประกาศนโยบาย

กฟผ. ส่่งเสริิมค่่านิิยมองค์์การ (SPEED) เพื่่� อให้้ กฟผ. เป็็น

มีีการกำำ�หนดและสื่่�อสารประมวลจริิยธรรม คู่่�มือ
ื จรรยาบรรณ

เกิิ ด การปฏิิ บัั ติิ ต ามค่่ า นิิ ย มองค์์ ก าร และบููรณาการเข้้ า กัั บ

การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีีและการต่่อต้้านการทุุจริต
ิ ของ กฟผ.

เพื่่� อให้้คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่่ายบริิหาร และผู้้�ปฏิิ บััติิงาน
ยึึดถืือปฏิิบััติิ

คณะกรรมการ กฟผ. เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร เพื่่� อทำำ�หน้้าที่่�

กำำ�กัั บ ดููแลและพัั ฒ นาการควบคุุ ม ภายใน กำำ�กัั บ ดููแล

การกำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศ
ั น์์ พัันธกิจ
ิ แผนวิิสาหกิิจ รวมถึึงการกำำ�หนด
วัั ต ถุุประสงค์์ เ ชิิงยุุ ท ธศาสตร์์ ตัั ว ชี้้� วััด และแผนปฏิิ บัั ติิ ก าร

องค์์การที่่�มีีค่่านิิยมและวััฒนธรรมที่่�เข้้มแข็็ง โดยกระตุ้้�นให้้

กระบวนการอื่่� น ๆ และกำำ�หนดอำำ�นาจการอนุุมััติิ ตลอดจน
หน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบของแต่่ละลำำ�ดับ
ั ชั้้�นอย่่างชััดเจน รวมถึึง

กำำ�หนดตััวชี้้�วััด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่่� อ

เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติ
ั ิงานและติิดตามผลเปรีียบเทีียบกัับ
เป้้าหมาย และสรรหา พััฒนา และรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�

ความสามารถ เพื่่� อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนางาน นำำ�ไปสู่่�

การเติิบโตของ กฟผ. อย่่างยั่่�งยืืน
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การบริิหารความเสี่่ย
� งและควบคุุมภายใน

2. การบริิหารความเสี่่ย
� ง

4. สารสนเทศและการสื่่�อสาร

กฟผ. บริิหารความเสี่่�ยงตามแนวทางของ COSO 2017 และ

กฟผ. มีีระบบสารสนเทศทั้้�งทางการเงิินและมิิใช่่การเงิิน มีี

เชื่่�อมโยงกัับยุุทธศาสตร์์องค์์การ ติิดตามและทบทวนผลการ

ระบบการจััดการฐานข้้อมููล และมีีคณะกรรมการดิิจิิทััล กฟผ.

บริิหารความเสี่่ย
� งและควบคุุมภายใน ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับ
ั ดููแลการ

รวมทั้้�งพิิจารณากลั่่�นกรองแผนพััฒนาดิิจิิทััล เพื่่� อปรัับเปลี่่ยน
�

กำำ� หนดความเสี่่� ย งที่่� ย อมรัั บ ได้้ (Risk Appetite) และช่่ ว ง

องค์์กร (Enterprise Performance Management: EPM)

บริิหารความเสี่่ย
� งเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส โดยมีีคณะกรรมการ

บริิหารความเสี่่ย
� งองค์์การ กำำ�หนดกรอบการบริิหารความเสี่่ย
� ง

เบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance)
รวมถึึงกำำ� หนดนโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและควบคุุ ม

ภายในอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

นอกจากนั้้� น กฟผ. ยัั ง วิิ เ คราะห์์ แ ละประเมิิ น สถานการณ์์

ทั้้�งภายในและภายนอกที่่อ
� าจส่่งผลให้้ กฟผ. ไม่่สามารถดำำ�เนิิน

การได้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย ครอบคลุุมความเสี่่ย
� งทั้้�ง
4 ด้้าน รวมถึึงประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดการทุุจริต
ิ ให้้ครอบคลุุม

รัับผิิดชอบบริิหารจััดการ กำำ�กัับดููแล และจััดหาระบบดิิจิิทััล

องค์์การสู่่�องค์์การดิิจิิทััล มีีระบบบริิหารจััดการประสิิทธิิภาพ

ซึ่่�งเป็็นระบบสารสนเทศสำำ�หรัับผู้้�บริิหารที่่�สามารถนำำ�ผลมา
ประเมิินและวิิเคราะห์์ เพื่่� อใช้้ปรัับปรุุงและวางแผนได้้

อีีกทั้้� ง กฟผ. มีีระบบสื่่�อสารเพื่่� อให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรที่่�

เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกองค์์การสามารถติิดต่่อและ

แลกเปลี่่�ยนข้อ
้ มููลได้้หลายช่่องทาง ซึ่่�งเป็็นระบบและทัันเวลา

ทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต

การทุุจริต
ิ แบบต่่าง ๆ และประเมิินระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ของความเสี่่ย
� ง

โดยพิิจารณาจากโอกาสเกิิดเหตุุการณ์์และผลกระทบที่่�อาจ

เกิิดขึ้�้นเพื่่� อกำำ�หนดแผนงานและมาตรการจััดการความเสี่่�ยง
ที่่�เหมาะสม

5. กิิจกรรมการติิดตามผล
กฟผ. มีีระบบการติิ ดตามประเมิินผลการปฏิิ บััติิงานอย่่าง

ต่่อเนื่่�องและสม่ำำ�เสมอ และกำำ�หนดแนวทางที่่�ชััดเจน ในกรณีี

3. กิิจกรรมการควบคุุม
กฟผ. จัั ด ให้้ มีีกิิ จ กรรมการควบคุุ ม ที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพและ

ป ร ะ สิิ ท ธิิ ผ ล เ พื่่� อ ป้้ อ ง กัั น ห รืื อ ล ด ค ว า ม เ สีีย ห า ย แ ล ะ

ความผิิ ด พลาดที่่� อ าจเกิิ ดขึ้�้ น และให้้ บ รรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์

ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมาย รวมทั้้� ง ติิ ด ตามและรายงานผล

การปรัับปรุุ งแก้้ไข รวมถึึงมีีการสอบทานความเพีียงพอของ

การควบคุุมภายใน นอกจากนั้้�น กฟผ. ยัังพััฒนาระบบบริิหาร
ความเสี่่ย
� ง (Risk Management System: RMS) เพื่่� อสนัับสนุุน
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน และใช้้ระบบ
แจ้้ ง เตืื อ นล่่ ว งหน้้ า (Early Warning) สำำ� หรัั บ รัั บ มืื อ กัั บ

ของการควบคุุ ม ภายใน โดยกำำ� หนดนโยบาย กฎระเบีียบ

สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว

และกำำ� หนดกิิ จ กรรมการควบคุุมที่่�จำ�ำ เป็็นและหลากหลาย

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการสำำ�นัก
ั งานตรวจสอบภายในได้้กำำ�หนดแผนการ

ข้้อบัังคัับ รวมถึึงขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั ิงาน ครอบคลุุมทุุกด้้ าน
เช่่น การแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่� ลำำ�ดับ
ั ชั้้�นการอนุุมัติ
ั ข
ิ องผู้้�บริิหาร

ตรวจสอบที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและโปร่่งใส ซึ่�่งครอบคลุุม

การพััฒนากิิจกรรมควบคุุมด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ

หน้้าที่่ป
� ระเมิินผลความเพีียงพอและการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามระบบการ

แต่่ละระดัับ การควบคุุมโดยอััตโนมััติิและโดยบุุคคล รวมถึึง

เช่่น General Controls และ Application Controls เป็็นต้้น

กระบวนการบริิหารและการปฏิิ บััติิงานที่่� สำำ�คััญ รวมทั้้� งทำำ�

ควบคุุมภายในที่่�ฝ่า่ ยบริิหารกำำ�หนดไว้้ พร้้อมรายงานผลการ

ตรวจสอบและการติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขต่่อฝ่่ายบริิหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ กฟผ. อย่่าง
สม่ำำ�เสมอ
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ทั้้�งนี้้� การควบคุุมภายในของ กฟผ. มีีโครงสร้้างการควบคุุมภายในครบ
5 องค์์ ประกอบตามหลัักเกณฑ์์ กระทรวงการคลัังว่่ าด้้ วยมาตรฐาน

และหลัั ก เกณฑ์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารควบคุุ ม ภายในสำำ� หรัั บ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ

พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� กำำ�หนดมาตรฐานการควบคุุมภายในที่่มีี
� ประสิิทธิิผลและ
เพีียงพอที่่� ทำำ� ให้้ ก ารปฏิิ บัั ติิ ง านประสบผลสำำ� เร็็ จ ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์
ของการควบคุุมภายใน

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ
สำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน
ได้้กำำ�หนดแผนการตรวจสอบ
� ำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและโปร่่งใส
ที่่ทำ
� ครอบคลุุมกระบวนการบริิหาร
ซึ่่ง
� ำ�คััญ
และการปฏิิบััติิงานที่่สำ
กฟผ. มีีโครงสร้้างการควบคุุมภายใน
ครบ 5 องค์์ประกอบตามหลัักเกณฑ์์
กระทรวงการคลััง
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โครงสร้้างองค์์การ กฟผ.
คณะกรรมการการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ผู้้�ว่่าการ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน

รองผู้้�ว่่าการบริิหาร
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการพััฒนาองค์์การ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รองผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการกฎหมายและธรรมาภิิบาล
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการจััดซื้้�อจััดจ้้างและบริิการ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์องค์์การ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการวิิจััย นวััตกรรม และพััฒนาธุุรกิิจ
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน

รองผู้้�ว่่าการการเงิินและบััญชีี (CFO)
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการการเงิิน

รองผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบััญชีี

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า 1
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า 2

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน

รองผู้้�ว่่าการระบบส่่ง

รองผู้้�ว่่าการเชื้้อ
� เพลิิง
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบริิหารเชื้้�อเพลิิง
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการเหมืืองแม่่เมาะ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการพััฒนาระบบส่่ง

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการปฏิิบััติิการควบคุุมระบบ

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการปฏิิบััติิการ

และบริิหารสิินทรััพย์์ระบบส่่ง

รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่ย
� วเนื่่�อง
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษา

รองผู้้�ว่่าการพััฒนาโรงไฟฟ้้า
และพลัังงานหมุุนเวีียน
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการวิิศวกรรมและก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้า
• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการแผนงานโรงไฟฟ้้า

50
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

• ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการโครงการธุุรกิิจ
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โครงสร้้าง
การจััดการองค์์การ
กฟผ. บริิหารงานตามภารกิิจที่กำ
่� �ำ หนดในพระราชบััญญััติก
ิ ารไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (พ.ร.บ. กฟผ.) โดยแบ่่งแยก

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการ กฟผ. กัับฝ่่ายบริิหารอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการ กฟผ. ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแลการบริิหารกิิจการ การตััดสิน
ิ ใจ การกำำ�หนดนโยบายและกลยุุทธ์์ของ กฟผ. ขณะที่่ฝ่
� า่ ยบริิหารทำำ�หน้้าที่่กำ
� �ำ หนดนโยบายและ

การบริิหารกิิจการ กฟผ. อย่่างไรก็็ตาม เพื่่� อให้้มีีความเชื่่�อมโยงระหว่่างการกำำ�กัับดููแลกัับการบริิหารงาน คณะกรรมการ กฟผ.
ได้้แต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารสููงสุุด คืือ ผู้้�ว่่าการ กฟผ. ซึ่่ง� เป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการ กฟผ.

1. คณะกรรมการ กฟผ.
1.1 องค์์ประกอบ คุุณสมบััติิ และการแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการ กฟผ. ได้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง โดยคณะรัั ฐ มนตรีี

นอกจากนี้้� คณะกรรมการ กฟผ. ได้้รัับการพิิจารณาสรรหา

สิิบคน รวมทั้้�งผู้้�ว่่าการ กฟผ. ซึ่่�งเป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง

ยุุทธศาสตร์์ของ กฟผ. จำำ�นวน 11 ด้้าน ประกอบด้้วย

ประกอบด้้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่่� นอีีกไม่่เกิิน
โดยต้้องมีีคุุณสมบััติต
ิ ามที่่กำ
� �ำ หนดในพระราชบััญญััติก
ิ ารไฟฟ้้า

จาก Skill Matrix ที่่�กำำ�หนด เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับภารกิิจและ

ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และพระราชบััญญััติิ

คุุณสมบััติม
ิ าตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ

พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม

การเงิิน 3 คน

นวััตกรรม 2 คน

การคลััง 1 คน

เศรษฐศาสตร์์ 2 คน

วิิศวกรรม 7 คน

วิิทยาศาสตร์์ 1 คน
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บััญชีี 2 คน

ภาพรวม
Skill Matrix
ของคณะกรรมการ
กฟผ.

กฎหมาย 2 คน

เทคโนโลยีี
สารสนเทศ 1 คน
กิิจการพลัังงาน 3 คน

บริิหารธุุรกิิจ 6 คน

1.2 อำำ�นาจหน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.
•	กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และนโยบายของ กฟผ. และรัับผิิดชอบ

	ผู้้�ว่่าการมอบหมายให้้ออกระเบีียบ คำำ�สั่่ง� หลัักเกณฑ์์ และ

•

•

	ต่่อผลการประกอบการและการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหาร

ทบทวนและให้้ความเห็็นชอบนโยบายและยุุทธศาสตร์์

	ที่่� สำ�คั
ำ ัญ โดยรวมถึึงวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายทางการเงิิน

	รายละเอีียดให้้สอดคล้้องกัับข้้อบัังคัับได้้

ให้้ความเห็็นชอบแผนแม่่บทหรืือแผนงาน ก่่อนรายงานให้้

การดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม และแผนงานต่่าง ๆ ของ กฟผ. พร้้อมทั้้�ง

คณะกรรมการ กฟผ. ทราบ รวมทั้้�งกลั่่�นกรองกำำ�กัับดููแล

	ดููแลติิดตามผู้้�บริิหารให้้ปฏิิบััติิตามนโยบายและแผนงาน

ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ

	ที่่กำ
� �ำ หนดไว้้อย่่างสม่ำำ�เสมอ

ให้้ความมั่่�นใจว่่า ระบบบััญชีี การสอบบััญชีี การรายงาน	

การดำำ�เนิินงานของ กฟผ.

ทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน มีีความเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งดููแล

•

ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริิหารจััดการความเสี่่ย
� ง

	ดููแลกิิจการ และเป็็นการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรม

และประสิิทธิิผล

•	ดููแลด้้านการบริิหารงานบุุคคลในเรื่่�องตำำ�แหน่่ง หน้้าที่่� และ

ให้้มีีกระบวนการประเมิินความเหมาะสมของการควบคุุม

การรายงานทางการเงิิน และการติิดตามที่่มีี
� ประสิิทธิิภาพ

•

(Operational Policies) และแนวปฏิิบัติ
ั ห
ิ รืือคู่่�มือ
ื ด้้านต่่าง ๆ

เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการพิิจารณา

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ

•

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่กำ
� �ำ หนดนโยบาย

สอดส่่ อ งดููแลและจัั ด การแก้้ ปัั ญ หาความขัั ด แย้้ ง ทาง

ผลประโยชน์์ ที่่� อ าจจะเกิิ ดขึ้�้ นร ะหว่่ า งกรรมการ กฟผ.

	ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ าน รวมทั้้�งตรวจสอบการใช้้สิน
ิ ทรััพย์์
ของ กฟผ. ในทางมิิชอบ และการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้องของ
กรรมการ กฟผ. ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน

•	กำำ � หนดข้้ อ บัั ง คัั บ ระเบีียบ และคำำ �สั่่� ง ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ

การดำำ � เนิิ นกิิ จ การและการบริิ ห ารงานบุุ ค คลให้้ เ ป็็ น ไป

ให้้ ค วามมั่่� น ใจว่่ า โครงสร้้ า งและวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ต่่ า ง ๆ ของ

คณะกรรมการ กฟผ. ที่่เ� ป็็นอยู่่� สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับ
ั

จำำ�นวนของผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ านให้้มีีความเหมาะสมกัับสภาวะของ
กฟผ. ในช่่วงเวลานั้้�น ๆ

•	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหา การพิิจารณากำำ�หนด	

	ค่่ า ตอบแทน ตลอดจนหลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผลการ	
ปฏิิบัติ
ั งิ านของผู้้�ว่่าการอย่่างเหมาะสมและเที่่ย
� งธรรม รวมถึึง

ประเมิินผลงานของผู้้�ว่่าการ และทบทวนแผนงานของ

	ผู้้�ว่่าการอย่่างสม่ำำ�เสมอ

อย่่างเหมาะสม โดยอาจมอบอำำ�นาจให้้ผู้้�ว่่าการหรืือผู้้�ที่่�
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1.3 ความเป็็ นอิิสระของคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผ. มีีกรรมการอิิสระจากภายนอกที่่มีี
� ความเป็็นอิส
ิ ระในการ

แท้้ จริิ ง และมีีจำำ �น วนเพีียงพอที่่� จ ะส่่ ง ผลต่่ อ การรัั บ ฟัั ง

ตััดสิน
ิ ใจ และสามารถแสดงความเห็็นของตนเองได้้อย่่างเป็็น

ความคิิ ด เห็็ น ของที่่� ป ระชุุ ม โดยควรเป็็ นบุุ ค คลที่่� มีี ความรู้้�

กรรมการรััฐวิิสาหกิิจ จำำ�นวน 2 คน (จากจำำ�นวนคณะกรรมการ

และกรรมการอิิสระอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนควรแต่่งตั้้� งจากบััญชีี

อิิ สระ จำำ�นวน 5 คน ซึ่�่งเป็็นกรรมการที่่� อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่� อ

กฟผ. ที่่�มีีอยู่่�ในบััญชีีรายชื่่� อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ 8 คน)

การสรรหากรรมการอิิสระจากภายนอกของ กฟผ. ดำำ�เนิินการ

ความสามารถเฉพาะด้้ า นที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่ รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
รายชื่่� อ กรรมการรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จที่่� ก ระทรวงการคลัั ง จัั ดทำำ�ขึ้�้ น

รวมทั้้�งเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานของ

กรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 12/1

ตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่� ดีี ในรััฐวิิ สาหกิิจ

ระบุุให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจพิิจารณาแต่่งตั้้�งจากบุุคคลในบััญชีีรายชื่่� อ

กระทรวงการคลััง ที่่� กำำ�หนดว่่า รััฐวิิสาหกิิจควรมีีกรรมการ

การคลัั ง จัั ดทำำ�ขึ้�้ น ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า หนึ่่� ง ในสามของจำำ �น วน

ปีี 2562 ของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)
ที่่�เป็็นอิิสระจากภายนอกอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสามของกรรมการ
ทั้้� ง คณะ เพื่่� อ ให้้ มีี ความเป็็ นอิิ ส ระในการตัั ดสิิ น ใจได้้ อ ย่่ า ง

กรรมการรััฐวิิ สาหกิิจ (Director’s Pool: DP) ที่่� กระทรวง

กรรมการในรััฐวิิสาหกิิจนั้้�น ในการแต่่งตั้้�งกรรมการอื่่� นที่่�มิใิ ช่่

กรรมการโดยตำำ�แหน่่งในรััฐวิิสาหกิิจแห่่งใด

1.4 รายนามคณะกรรมการ กฟผ.
ลำำ�ดัับ

ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการ กฟผ. /
ตำำ�แหน่่งงาน

รายนาม

1

นายกุุลิิศ

สมบััติิศิิริิ

2

พลเอก สมศัักดิ์์�

รุ่่�งสิิตา

3

นางสาวนัันธิิกา

ทัังสุุพานิิช

กรรมการ (ผู้้�แทนกระทรวงพลัังงาน) /
อธิิบดีีกรมธุุรกิิจพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน

4

นายสุุธน

บุุญประสงค์์

กรรมการ / อดีีตรองผู้้�ว่่าการระบบส่่ง กฟผ.

5

นายพรพจน์์

เพ็็ ญพาส

กรรมการ / อธิิบดีีกรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
กระทรวงมหาดไทย

6

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์�

เพีี ยรมนกุุล

7

นางสาวนิิรมาณ

ไหลสาธิิต

8

นายพรชััย

ฐีีระเวช

9

นายธนาวััฒน์์

สัังข์์ทอง

10

รองศาสตราจารย์์ณัฐ
ั ชา ทวีีแสงสกุุลไทย

11

นายบุุญญนิิตย์์

วงศ์์รัักมิิตร

ประธานกรรมการ / ปลััดกระทรวงพลัังงาน
กระทรวงพลัังงาน
กรรมการ / ประธานกรรมการจััดทำำ�
ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านความมั่่�นคง

กรรมการ / รองคณบดีีด้้านยุุทธศาสตร์์นวััตกรรม
และความยั่่�งยืืน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กรรมการ / รองผู้้�จััดการใหญ่่
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ (ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง) /
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
กระทรวงการคลััง
กรรมการ / รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
กรรมการ / รองอธิิการบดีีด้้านการวาง
และกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ นวััตกรรมและพัั นธกิิจสากล
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กรรมการโดยตำำ�แหน่่งและ
ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ / ผู้้�ว่่าการ กฟผ.

หมายเหตุุ : ลำำ�ดับ
ั ที่่� 9 และ 10 ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งตามมติิคณะรััฐมนตรีีในการประชุุม เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2564
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กรรมการ
อิิสระ

DP

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่� อให้้การกำำ�กับ
ั ดููแลงานด้้านต่่าง ๆ ของ กฟผ. เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการ กฟผ. ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย
จำำ�นวนรวม 12 คณะ ดัังนี้้�

คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อกลั่่�นกรองงานสำำ�คััญ จำำ�นวน 9 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหารของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งและควบคุุมภายใน คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบ คณะกรรมการทรััพยากรบุุคคล คณะกรรมการสรรหา

รองผู้้�ว่่าการและผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ กฟผ. และคณะกรรมการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล การจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม

คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อภารกิิจเฉพาะ จำำ�นวน 3 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ คณะอนุุกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนของผู้้�ว่่าการ และคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดเกณฑ์์และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ

ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการและคณะอนุุกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนของผู้้�ว่่าการ สิ้้�นสุุดการทำำ�หน้้าที่่�และ
พ้้นจากตำำ �แหน่่งทั้้� งคณะ ตามข้้อบัังคัับ กฟผ. ฉบัับที่่� 400 เนื่่� องจากมีีการแต่่ งตั้้� งและทำำ �สััญญาว่่ าจ้้างผู้้�ว่่ าการแล้้วเสร็็จ

โดยคณะรััฐมนตรีีในการประชุุม เมื่่�อวัันที่่� 23 มิิถุน
ุ ายน 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัก
ั มิิตร เป็็นผู้้�ว่่าการ กฟผ. ตั้้�งแต่่

วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563

2.1 คณะกรรมการบริิหารของคณะกรรมการ กฟผ.
มีีอำำ�น าจหน้้ า ที่่� ก ลั่่� น กรองเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การเงิิ น นโยบาย

และอนุุ มัั ติิ ก ารจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งภายในวงเงิิ นที่่� ค ณะกรรมการ

ให้้ความเห็็นชอบการปรัับแผนเบิิกจ่่ายลงทุุน ให้้ความเห็็นชอบ

คณะกรรมการ กฟผ.

แผนการลงทุุน และงบประมาณประจำำ�ปีข
ี อง กฟผ. ตลอดจน
หรืือกลั่่�นกรองร่่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

กฟผ. กำำ�หนด และหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก

รายนามคณะกรรมการบริิหารของคณะกรรมการ กฟผ.
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ

1

นางสาวนัันธิิกา

ทัังสุุพานิิช

2

นายสุุธน

บุุญประสงค์์

กรรมการ

3

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์�

เพีี ยรมนกุุล

กรรมการ

4

นายธนาวััฒน์์

สัังข์์ทอง

กรรมการ

5

นางสาวนารีี

ตััณฑเสถีียร

กรรมการ

6

ผู้้�ว่่าการ กฟผ.

กรรมการและเลขานุุการ

หมายเหตุุ : แต่่งตั้้�งตามมติิคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุุม ครั้้�งที่่� 14/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีอำำ�น าจหน้้ า ที่่� ส อบทานการดำำ� เนิิ น งานของ กฟผ. เรื่่� อ ง

ตลอดจนกำำ �กัั บ ดููแลการปฏิิ บัั ติิ ง านของหน่่ ว ยงานผู้้�ช่่ ว ย

รายงานทางการเงิิน ความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของ

ผู้้�ว่่าการสำำ�นัักงานตรวจสอบภายในให้้มีีระบบการตรวจสอบ

ภายใน ระบบสารสนเทศ การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� กระบวนการ

คณะกรรมการ กฟผ.

ระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่ย
� ง การตรวจสอบ

กำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบีียบ มติิคณะรััฐมนตรีี

ภายในที่่� ดีี และหน้้ า ที่่� อื่่� น ๆ ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก

ข้้อสั่่� งการของหน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้อง รายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัั น

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

พลเอก สมศัักดิ์์�

รุ่่�งสิิตา

ประธานกรรมการ

2

นายพรชััย

ฐีีระเวช

กรรมการ

3

นางสาวนิิรมาณ

ไหลสาธิิต

กรรมการ

4

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน

เลขานุุการ

2.3 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งและควบคุุมภายใน
มีีอำำ�น าจหน้้าที่่� กำำ�กัั บดููแลให้้มีีร ะบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
และการปฏิิ บััติิงานของ กฟผ. เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ตามหลัักเกณฑ์์และแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ

และหน้้าที่่อื่่
� � น ๆ ตามที่่ไ� ด้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

รายนามคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งและควบคุุมภายใน
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายพรพจน์์

เพ็็ ญพาส

2

รองศาสตราจารย์์ณััฐชา

ทวีีแสงสกุุลไทย

กรรมการ

3

นายก้้อง

รุ่่�งสว่่าง

กรรมการ

4

ผู้้�ว่่าการ กฟผ.

5

รองผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์

หมายเหตุุ : แต่่งตั้้�งตามมติิคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุุม ครั้้�งที่่� 14/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564

56
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

2.4 คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายหรืือแนวทางปฏิิบััติิด้้านการ

กำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� ด้้านธรรมาภิิบาล จริิยธรรมและจรรยาบรรณ
ด้้ า นความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ด้้ า นการ

พัั ฒ นาองค์์ ก ารสู่่� ค วามยั่่� ง ยืื น ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การผู้้�มีี

ส่่ ว นได้้ ส่ว่ นเสีียและการให้้บริิการลููกค้้า ตลอดจนพิิจารณาให้้

ความเห็็นชอบและทบทวนแผนแม่่บท แผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารประจำำ�ปีี

หรืือคู่่�มือ
ื การดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแล ติิดตาม

การดำำ�เนิินงาน และหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ กฟผ.

รายนามคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นางสาวนัันธิิกา

ทัังสุุพานิิช

ประธานกรรมการ

2

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์�

เพีี ยรมนกุุล

กรรมการ

3

รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

กรรมการ

4

รองผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์

กรรมการ

5

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการกฎหมายและธรรมาภิิบาล

เลขานุุการ

2.5 คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบ
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายในการกำำ�กัับการปฏิิ บััติิตาม

กลั่่�นกรองข้้อบัังคัับ กฟผ. ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ กฟผ.

ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง พิิจารณา

กฟผ.

กฎหมายและระเบีียบ กำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินงาน

และหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบ
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายธนาวััฒน์์

สัังข์์ทอง

ประธานกรรมการ

2

นายธรััมพ์์

ชาลีีจัันทร์์

กรรมการ

3

นางชื่่�นสุุมน

นิิวาทวงษ์์

กรรมการ

4

รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

กรรมการ

5

รองผู้้�ว่่าการการเงิินและบััญชีี (CFO)

กรรมการ

6

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการกฎหมายและธรรมาภิิบาล

เลขานุุการ

หมายเหตุุ : แต่่งตั้้�งตามมติิคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุุม ครั้้�งที่่� 14/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
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2.6 คณะกรรมการทรััพยากรบุุคคล
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� กำำ�หนดนโยบายด้้ านการบริิหารและพััฒนา

และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. ให้้ข้้อสัังเกต ข้้อเสนอแนะ

ให้้ ค วามเห็็ นช อบแผนแม่่ บ ทและแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารประจำำ�ปีี

อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

ทรััพยากรบุุคคล และเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิิจารณา

และกำำ�กัับดููแลเชิิงนโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคล และหน้้าที่่�

รายนามคณะกรรมการทรััพยากรบุุคคล
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสุุธน

บุุญประสงค์์

ประธานกรรมการ

2

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์�

เพีี ยรมนกุุล

กรรมการ

3

นายนนทิิกร

กาญจนะจิิตรา

กรรมการ

4

ผู้้�ว่่าการ กฟผ.

กรรมการ

5

รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

กรรมการ

6

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการพัั ฒนาองค์์การ

เลขานุุการ

2.7 คณะกรรมการสรรหารองผู้้�ว่่าการและผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เสนอแต่่งตั้้�งและสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนผู้้�ดำำ�รง

สมรรถนะความสามารถ และคุุ ณ สมบัั ติิ อื่่� น ๆ ที่่� จำำ � เป็็ น

โดยพิิจารณาจากความรู้้� ประสบการณ์์ ผลการปฏิิ บััติิงาน

ให้้ความเห็็นชอบ

ตำำ�แหน่่งรองผู้้�ว่่าการและผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป

และเสนอผลการพิิจารณาต่่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่่�อพิิจารณา

รายนามคณะกรรมการสรรหารองผู้้�ว่่าการและผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ

1

นางสาวนัันธิิกา

ทัังสุุพานิิช

2

นายสุุธน

บุุญประสงค์์

กรรมการ

3

นายวัันชััย

หงส์์เชิิดชััย

กรรมการ

4

นายสหรััฐ

บุุญโพธิิภัักดีี

กรรมการ

5

ผู้้�ว่่าการ กฟผ.
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2.8 คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ กฟผ.
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� พิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุ ง

คณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุุม ครั้้�งที่่� 12/2562 เมื่่�อวัันที่่�

พััฒนาการแรงงานสััมพัันธ์์ หาทางปรองดองและระงัับข้้อขััดแย้้ง

เป็็ น ประธานกรรมการกิิ จ การสัั ม พัั นธ์์ กฟผ. ต่่ อ ไปอีีก

ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจ ส่่งเสริิมและ

ในรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ พิิ จ ารณาปรัั บ ปรุุ ง ระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ ในการ

26 ธัันวาคม 2562 มีีมติิให้้ นายพรพจน์์ เพ็็ญพาส กรรมการ กฟผ.
วาระหนึ่่� ง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 - 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565

ทำำ�งาน อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่อ
่ นายจ้้าง ลููกจ้้าง และรััฐวิิสาหกิิจ

สำำ�หรัับคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ กฟผ. มีีจำำ�นวน 18 คน

สหภาพแรงงาน รวมถึึงการร้้องทุุกข์์ที่่�เกี่่�ยวกัั บการลงโทษ

ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

ปรึึกษาหารืือเพื่่� อแก้้ปััญหาตามคำำ�ร้้องทุุกข์์ของลููกจ้้างหรืือ
ทางวิินัย
ั และปรึึกษาหารืือเพื่่� อพิิจารณาปรัับปรุุงสภาพการจ้้าง

ประกอบด้้ ว ย กรรมการผู้้�แทนฝ่่า ยนายจ้้ า ง และกรรมการ

รายนามคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ กฟผ.
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายพลศรีี

สุุวิิศิิษฏ์์อาษา

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

2

นางสาวกมลรััตน์์

กุุหลาบแก้้ว

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

3

นายณััฐวุุฒิิ

แจ่่มแจ้้ง

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

4

นายเริิงชััย

คงทอง

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

5

นายกิิตติิ

เพ็็ ชรสัันทััด

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

6

นายสุุทธิิชััย

จููประเสริิฐพร

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

7

นางสาวนพวรรณ

กาญจนะวรรณ

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

8

นายอำำ�พล

กิิติิโชตน์์กุุล

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

9

นายทิิเดช

เอี่่�ยมสาย

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

10

นายจรััญ

คำำ�เงิิน

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

11

นางศรีีวรรณ

บููรณโชคไพศาล

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

12

นางสาวชณิิกา

ยุุทธสารประสิิทธิ์์�

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง

13

นายปิิยะพงษ์์

อนัันตสุุรกาจ

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

14

นายธีีรชััย

ฉััตรมณีีพงศ์์

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

15

นางสาวสุุวััฒนา

ชาลีีงาม

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

16

นายพิิ ษณุุ

โพธิ์์�แก้้ว

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

17

นายไพโรจน์์

เทีียนทอง

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

18

นางสาวทิิพวััลย์์

พงษ์์สวััสดิ์์�

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

19

นายประสงค์์

สายต่่างใจ

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

20

นายอดููล

ครุุทธะกระ

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

21

นายกวีีพล

ไวดาบ

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

22

นายสุุรศรีี

อรััญสร

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

23

นายนพรััตน์์

เหล็็กม่่วง

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

24

นายสุุรพงศ์์

แก้้วกอง

กรรมการผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง

หมายเหตุุ : ลำำ�ดัับที่่� 14 ได้้รัับแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�ง กฟผ. ที่่� ค.4/2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2564
	ลำำ�ดัับที่่� 4, 6, 8, 14 และ 19 พ้้นจากตำำ�แหน่่งเนื่่� องจากเกษีียณอายุุ เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

	ลำำ�ดัับที่่� 5, 7, 9, 15 และ 20 ได้้รัับแต่่งตั้้�งแทนลำำ�ดัับที่่� 4, 6, 8, 14 และ 19 ตามคำำ�สั่่�ง กฟผ. ที่่� ค.79/2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
	ลำำ�ดัับที่่� 18 ได้้รัับแต่่งตั้้�งแทนลำำ�ดัับที่่� 17 ตามคำำ�สั่่�ง กฟผ. ที่่� 87/2564 ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
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2.9 คณะกรรมการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่กำ
� �ำ หนดนโยบายด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั การจััดการ

เทคโนโลยีีดิิจิิทััล การจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของ กฟผ.

ให้้ ข้้ อ สัังเกตและข้้อเสนอแนะเกี่่� ยวกัั บการดำำ�เนิินการด้้ าน

คณะกรรมการ กฟผ.

ความรู้้� การบริิ ห ารจัั ด การ นวัั ต กรรม กำำ �กัั บ ดููแล ติิ ด ตาม

ให้้มีีประสิิทธิิภาพ และหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายจาก

รายนามคณะกรรมการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
ลำำ�ดัับ

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ

1

รองศาสตราจารย์์ณััฐชา

ทวีีแสงสกุุลไทย

2

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุกรีี

สิินธุุภิิญโญ

กรรมการ

3

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชััยวััฒน์์

อุุตตมากร

กรรมการ

4

นายคุุณากร

วาณิิชย์์วิิรุุฬห์์

กรรมการ

5

รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

กรรมการ

6

รองผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์

กรรมการ

7

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

เลขานุุการ

8

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพัั ฒนาศัักยภาพทรััพยากรบุุคคลและคุุณภาพ

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

9

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

หมายเหตุุ : แต่่งตั้้�งตามมติิคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุุม ครั้้�งที่่� 14/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564

2.10 คณะอนุุกรรมการกำำ�หนดเกณฑ์์และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิงาน
และเกณฑ์์วััดผลการปฏิิบัติ
ั ิงานตามกรอบสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ

รวมทั้้� ง พิิ จ ารณากลั่่� น กรองการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน

ตามสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ กฟผ.

เพื่่� อพิิจารณา

รายนามคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดเกณฑ์์และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ
ลำำ�ดัับ

ตำำ�แหน่่ง

รายนาม

1

นายพรพจน์์

เพ็็ ญพาส

ประธานอนุุกรรมการ

2

นางสาวนัันธิิกา

ทัังสุุพานิิช

อนุุกรรมการ

3

นายสมภพ

พัั ฒนอริิยางกููล

อนุุกรรมการ

4

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์องค์์การ

เลขานุุการ

5

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายแผนยุุทธศาสตร์์

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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3. การประชุุม
คณะกรรมการ กฟผ. ดำำ�เนิินการประชุุมตามข้้อบัังคัับ ว่่าด้้วยการประชุุมและการดำำ�เนิินกิิจการของคณะกรรมการ กฟผ.
โดยฝ่่ายเลขานุุการงานประชุุมจะแจ้้งกำำ�หนดการประชุุมทั้้�งปีีให้้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบล่่วงหน้้า เพื่่� อให้้สามารถจััดสรรเวลา

เข้้าประชุุมได้้อย่่างสม่ำำ�เสมอ

ในปีี 2564 คณะกรรมการ กฟผ. กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง ในทุุกสััปดาห์์ที่่�สี่่�ของเดืือน โดยฝ่่ายเลขานุุการจะส่่ง

หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุุมให้้กับ
ั คณะกรรมการ กฟผ. ล่่วงหน้้า 7 วัันก่อ
่ นวัันประชุุม
เพื่่� อให้้คณะกรรมการ กฟผ. มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ โดยคณะกรรมการ กฟผ. สามารถขอเอกสารหรืือข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม
เพื่่� อให้้มีีข้้อมููลครบถ้้วนเพีียงพอต่่อการพิิจารณาวาระต่่าง ๆ อย่่างรอบด้้านและมีีประสิิทธิิภาพ

การประชุุมคณะกรรมการ กฟผ. ได้้เปิิดโอกาสให้้ฝ่่ายบริิหาร กฟผ. ประกอบด้้วย รองผู้้�ว่่าการทุุกสายงานเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่� อให้้ข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� วข้้อง และรัับทราบนโยบาย รวมทั้้�งความเห็็น และข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฟผ.
� เติิมในประเด็็นที่่�เกี่่ย
เพื่่� อนำำ�ไปถ่่ายทอดสู่่�การปฏิิบััติิได้้โดยตรง อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว

นอกจากนี้้� เพื่่� อแสดงถึึงความโปร่่งใสในการบริิหารงาน คณะกรรมการ กฟผ. ได้้อนุุญาตให้้ผู้้�แทนสหภาพแรงงานรััฐวิิสาหกิิจ
กฟผ. (สร.กฟผ.) ได้้แก่่ ประธานหรืือรองประธาน สร.กฟผ. เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์ในการประชุุมคณะกรรมการ กฟผ. ด้้วย
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1

นายกุุลิิศ

สมบััติิศิิริิ

17/17

2

พลเอก สมศัักดิ์์�

รุ่่�งสิิตา

17/17

3

นางสาวนัันธิิกา

ทัังสุุพานิิช

17/17 16/16

4

นายสุุธน

บุุญประสงค์์

17/17 16/16

5

นายพรพจน์์

เพ็็ ญพาส

16/17

6

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์�

เพีี ยรมนกุุล

17/17 16/16

7

นางสาวนิิรมาณ

ไหลสาธิิต

17/17

11/11

8

นายพรชััย

ฐีีระเวช

17/17

11/11

9

นายธนาวััฒน์์

สัังข์์ทอง

4/4

10

รองศาสตราจารย์์ณััฐชา

ทวีีแสงสกุุลไทย

4/4

11

นางสาวนารีี

ตััณฑเสถีียร

12

นายก้้อง

รุ่่�งสว่่าง

13

นายธรััมพ์์

ชาลีีจัันทร์์

4/4

14

นางชื่่�นสุุมน

นิิวาทวงษ์์

4/4

15

นายนนทิิกร

กาญจนะจิิตรา

16

นายวัันชััย

หงส์์เชิิดชััย

7/8

17

นายสหรััฐ

บุุญโพธิิภัักดีี

8/8

18

นายสมภพ

พัั ฒนอริิยางกููล

19

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุก
ุ รีี

สิินธุุภิิญโญ

20

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชัย
ั วััฒน์์ อุุตตมากร

21

นายคุุณากร

วาณิิชย์์วิิรุุฬห์์

22

นายบุุญญนิิตย์์

วงศ์์รัักมิิตร

จำำ�นวนครั้้�งในการประชุุมทั้้�งปีี

คณะอนุุกรรมการกำำ�หนดเกณฑ์์
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม

คณะกรรมการ
กิิจการสััมพัั นธ์์ กฟผ.

คณะกรรมการสรรหารองผู้้�ว่่าการ
และผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ

คณะกรรมการ
ทรััพยากรบุุคคล

คณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและระเบีียบ

คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนาม

คณะกรรมการ กฟผ.

ลำำ�ดับ
ั

คณะกรรมการบริิหาร
ของคณะกรรมการ กฟผ.

ในปีี 2564 สรุุปการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ กฟผ. ในคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ดัังนี้้�

11/11
6/6

8/8
7/7

4/4

8/8

3/3

4/4

9/9

3/3
6/6

4/4

7/7

4/4

1/1
1/1

1/1

16/16
4/4

7/7

4/4
5/5
5/5
5/5
17/17 16/16
17
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4. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการประเมิินตนเอง เพื่่�อให้้เห็็นประเด็็นที่ค
่� วรปรัับปรุุง และเป็็นโอกาสที่่ค
� ณะกรรมการ กฟผ.

ได้้ร่่วมกัันพิิจารณาอย่่างเปิิดเผยถึึงปััญหาและผลงานที่่�ผ่่านมาว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเป็็นประโยชน์์ต่่อ กฟผ. เพีียงใด
เพื่่� อปรัับปรุุงความสามารถในการทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์ของ กฟผ. ควบคู่่�ไปกัับการกำำ�กับ
ั ดููแลการบริิหารงานของ

ฝ่่ายบริิหารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงกำำ�หนดให้้ประเมิินตนเองอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� เป็็นไปตามหลัักการและแนวทาง
การกำำ�กัับดููแลที่่� ดีี ในรััฐวิิ สาหกิิจของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิ สาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง ที่่� กำำ�หนดว่่ า

คณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจควรประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วยตััวเองเป็็นระยะ ๆ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่� อนำำ�ผลประเมิินฯ
มาพิิจารณากำำ�หนดแนวทางปรัับปรุุงการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลยิ่่ง� ขึ้้�น

ในปีี 2564 คณะกรรมการ กฟผ. ได้้กำำ�หนดให้้ใช้้แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ 3 แบบ คืือ แบบรายบุุคคล
แบบรายคณะ และแบบไขว้้ สำำ�หรัับผลการประเมิินตนเองฯ ทั้้�ง 3 แบบ อยู่่�ในเกณฑ์์ ‘มีีประสิิทธิิภาพดีีเยี่่�ยม’

5. ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ กฟผ.
ค่่าตอบแทนของกรรมการ กฟผ. อยู่่ใ� นอััตราที่่ค
� ณะรััฐมนตรีีอนุุมัติ
ั ิ กรรมการที่่ไ� ด้้รับ
ั มอบหมายหน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบเพิ่่ม
�
� ขึ้้น

เช่่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิหารของคณะกรรมการ กฟผ. กรรมการธรรมาภิิบาล กฟผ. กรรมการบริิหารความเสี่่ย
� ง เป็็นต้น
้

จะได้้ รัับค่่ าตอบแทนเพิ่่�มเติิ มตามอัั ตราที่่� คณะรััฐมนตรีีอนุุมััติิเช่่นเดีียวกััน ค่่ าตอบแทนสำำ�หรัับกรรมการ กฟผ. ปีี 2564
รวมเป็็นเงิิน 11,811,166.67 บาท โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
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โครงสร้้างการจััดการองค์์การ

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ลำำ�ดับ
ั

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายนาม

นายปกรณ์์
นายวิิบููลย์์
นายธนาวััฒน์์
รองศาสตราจารย์์ณััฐชา
นายบุุญญนิิตย์์
นางสาวนัันธิิกา
นางสาวนิิรมาณ
นายพรชััย
ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์�
นายพรพจน์์
นายสุุธน
พลเอก สมศัักดิ์์�
นายกุุลิิศ
นายสุุกรีี
นายชััยวััฒน์์
นายคุุณากร
นายสมภพ
นายนนทิิกร
นายธรััมพ์์
นายก้้อง
นายสหรััฐ
นายวัันชััย
นางสาวนารีี
นางชื่่�นสุุมน
นายสุุรพงศ์์
นายนพรััตน์์
นายทิิเดช
นางสาวทิิพวััลย์์
นายพิิ ษณุุ
นางสาวสุุวััฒนา
นายสุุรศรีี
นายกวีีพล
นายไพโรจน์์
นางสาวชณิิกา
นางสาวนพวรรณ
นายอำำ�พล
นายจรััญ
นายปิิยะพงษ์์
นายกิิตติิ
นายณััฐวุุฒิิ
นายสุุรจิิตร
นางศรีีวรรณ
นางอััจฉรีี
นางสาวกมลรััตน์์
นายเริิงชััย
นายธีีรชััย
นายพลศรีี
นายอดููล
นายสุุทธิิชััย
นายประสงค์์
รวม

อาภาพัั นธุ์์�2
ฤกษ์์ศิิระทััย3
สัังข์์ทอง4
ทวีีแสงสกุุลไทย5
วงศ์์รัักมิิตร
ทัังสุุพานิิช
ไหลสาธิิต
ฐีีระเวช
เพีี ยรมนกุุล
เพ็็ ญพาส
บุุญประสงค์์
รุ่่�งสิิตา
สมบััติิศิิริิ
สิินธุุภิิญโญ
อุุตตมากร
วาณิิชย์์วิิรุุฬห์์
พัั ฒนอริิยางกููล
กาญจนะจิิตรา
ชาลีีจัันทร์์
รุ่่�งสว่่าง
บุุญโพธิิภัักดีี
หงส์์เชิิดชััย
ตััณฑเสถีียร
นิิวาทวงษ์์
แก้้วกอง
เหล็็กม่่วง
เอี่่�ยมสาย
พงษ์์สวััสดิ์์�
โพธิ์์�แก้้ว
ชาลีีงาม
อรััญสร
ไวดาบ
เทีียนทอง
ยุุทธสารประสิิทธิ์์�
กาญจนะวรรณ
กิิติิโชตน์์กุุล
คำำ�เงิิน
อนัันตสุุรกาจ
เพ็็ ชรสัันทััด
แจ่่มแจ้้ง
ธรรมกุุลกระจ่่าง
บููรณโชคไพศาล
เด่่นสิิริิมงคล
กุุหลาบแก้้ว
คงทอง
ฉััตรมณีีพงศ์์
สุุวิิศิิษฏ์์อาษา
ครุุทธะกระ
จููประเสริิฐพร
สายต่่างใจ

ค่่าตอบแทน

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและ กำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ความรัับผิิดชอบ ตามกฎหมายและ
ต่่อสัังคม
ระเบีียบ

คณะกรรมการ
กฟผ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริิหารของ
คณะกรรมการ
กฟผ.

31,000.00
31,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
240,000.00
-

80,000.00
80,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
375,000.00
-

240,000.00
240,000.00
300,000.00
30,000.00
90,000.00
-

20,000.00
120,000.00
140,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
-

40,000.00
30,000.00
-

12,500.00
37,500.00
40,000.00
40,000.00
-

1,262,000.00

2,935,000.00

900,000.00

640,000.00

70,000.00

130,000.00

หมายเหตุุ : 1. โบนััสคณะกรรมการปีี 2563 ซึ่่�งนำำ�มาจ่่ายในปีี 2564 ตามหนัังสืือสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจที่่� กค 0818.1/ล.640
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ลงวัันที่่� 5 เมษายน 2564 และ กค 0818.1/ล.920 ลงวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564
2. ได้้รัับการแต่่งตั้้�งวัันที่่� 19 มีีนาคม 2562 และลาออกเมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2563
3. ครบวาระวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563
4. ได้้รัับการแต่่งตั้้�งวัันที่่� 28 กัันยายน 2564
5. ได้้รัับการแต่่งตั้้�งวัันที่่� 28 กัันยายน 2564

รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

คณะ
คณะ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อนุุกรรมการ
สรรหา
บริิหารความเสี่่�ยง
ทรััพยากร
กิิจการสััมพัั นธ์์ กรรมการ
พิิ จารณา
สรรหา รองผู้้�ว่่าการและ
และควบคุุมภายใน
บุุคคล
กฟผ.
ผลตอบแทน
ผู้้�ว่่าการ ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ
ของผู้้�ว่่าการ

คณะ
อนุุกรรมการ
กำำ�หนดเกณฑ์์
และประเมิินผล
การปฏิิบััติิงาน
ของผู้้�ว่่าการ

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
การจััดการ
ความรู้้�และ
นวััตกรรม

โบนััส1

รวมเป็็นเงิิน
(บาท)

10,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
-

30,000.00
50,000.00
77,500.00
70,000.00
-

                    12,500.00
                    75,000.00
                                                                      80,000.00
80,000.00
20,000.00
20,000.00
80,000.00
20,000.00
80,000.00
80,000.00
60,000.00
80,000.00
20,000.00
60,000.00
80,000.00
80,000.00
20,000.00
80,000.00
     80,000.00
     80,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
20,000.00
60,000.00
50,000.00

-

30,000.00
37,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
-

-

30,000.00
50,000.00
40,000.00
-

12,500.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
-

291,666.67
323,655.92
26,344.08
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
437,500.00
-

291,666.67
323,655.92
143,500.00
133,500.00
668,844.08
1,017,500.00
1,010,000.00
1,010,000.00
1,000,000.00
982,500.00
997,500.00
1,070,000.00
1,052,500.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
40,000.00
70,000.00
40,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00
120,000.00
40,000.00
80,000.00
80,000.00
20,000.00
20,000.00
80,000.00
20,000.00
80,000.00
80,000.00
60,000.00
80,000.00
20,000.00
60,000.00
80,000.00
80,000.00
20,000.00
80,000.00
30,000.00
80,000.00
90,000.00
80,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
20,000.00
60,000.00
50,000.00

130,000.00

227,500.00

1,517,500.00

-

157,500.00

-

120,000.00

192,500.00

3,529,166.67

11,811,166.67
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คณะกรรมการ กฟผ.

1

นายกุุลิิศ สมบััติิศิิริิ

7

นางสาวนิิรมาณ ไหลสาธิิต

2
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พลเอก สมศัักดิ์์� รุ่่�งสิิตา

8

นายพรชััย ฐีีระเวช

3

นางสาวนัันธิิกา ทัังสุุพานิิช

9

นายธนาวััฒน์์ สัังข์์ทอง

4

10

นายสุุธน บุุญประสงค์์

5

นายพรพจน์์ เพ็็ ญพาส

รองศาสตราจารย์์ณััฐชา ทวีีแสงสกุุลไทย

11

6

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์� เพีี ยรมนกุุล

นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร
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คณะกรรมการ กฟผ.

นายกุุลิิศ สมบััติิศิิริิ
อายุุ 58 ปีี

ประธานกรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•

ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตร์์ สาขาการคลัังสาธารณะ

2561 - ปััจจุุบััน	

•

ปริิ ญ ญาโท บริิ ห ารธุุ รกิิ จ University of Southern

2557 - 2558	ผู้้�อำำ�น วยการสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ

•

San Diego State University สหรััฐอเมริิกา
California สหรััฐอเมริิกา

ปริิ ญ ญาตรีี ศิิ ล ปศาสตร์์ สาขารัั ฐ ประศาสนศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

หลัักสููตรนิิติิธรรมเพื่่� อประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 6 ปีี 2561

	วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ

•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)

	รุ่่�นที่่� 6 ปีี 2558 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 54 ปีี 2554

	วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร สถาบัั นวิิ ช าการป้้ อ งกัั น
•

ประเทศ

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

หลัั ก สููตร Director Certification Program (DCP)

-

หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD)

		รุ่่�นที่่� 124 ปีี 2552

		รุ่่�นที่่� FSG ปีี 2552
•

•

หลัักสููตรนัักบริิหารระดัั บสููง (นบส.1) รุ่่�นที่่� 40 ปีี 2547
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน (สพข.) สำำ�นัักงานคณะ

กรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10 ปีี 2543 สถาบัันวิท
ิ ยาการ	

ตลาดทุุน (วตท.)
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2558 - 2561

ปลััดกระทรวงพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
อธิิบดีีกรมศุุลกากร กระทรวงการคลััง

	นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง

2554 - 2557	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลัังระดัับสููง

	สำำ�นัก
ั งานปลััดกระทรวงการคลััง

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•

ประธานกรรมการ บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

พลเอก สมศัักดิ์์� รุ่่�งสิิตา
อายุุ 61 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•

หลัักสููตร Civil - Military Responses to Terrorism ปีี 2546

•

ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า Virginia

•

หลัักสููตร International Defense Resources Management

ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า (เกีียรติินิย
ิ ม

•

•

Polytechnic Institute and State University สหรััฐอเมริิกา

	อัันดัับ 1) Virginia Military Institute สหรััฐอเมริิกา
•
•

โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า รุ่่�นที่่� 30
โรงเรีียนเตรีียมทหาร รุ่่�นที่่� 19

Naval Postgraduate School สหรััฐอเมริิกา

	ปีี 2545 Naval Postgraduate School สหรััฐอเมริิกา

หลัักสููตรหลัักประจำำ�ชุุดที่่� 70 ปีี 2535 โรงเรีียนเสนาธิิการ
ทหารบก

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

2563 - ปััจจุุบััน	

ประธานกรรมการจัั ดทำำ�ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ

•

2562 - 2563

เลขาธิิการสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	
(IOD)
-

หลัั ก สููตร Advanced Audit Committee Program

-

หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate

-

หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)

		
		

(AACP) รุ่่�นที่่� 41 ปีี 2564

Leaders (RCL) รุ่่�นที่่� 21 ปีี 2563

		รุ่่�นที่่� 161 ปีี 2562
-

หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD)

-

หลัั ก สููตร IT Governance and Cyber Resilience

		รุ่่�นที่่� 39 ปีี 2562
		

Program (ITG) รุ่่�นที่่� 12 ปีี 2562

•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 58 ปีี 2558

•

การสััมมนา Logistics Cooperation for Stabilization and

	วิิทยาลััยป้อ
้ งกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิช
ิ าการป้้องกัันประเทศ
Reconstruction ปีี 2557 Institute for Defense and

	ด้้านความมั่่�นคง

2561 - 2562	รองปลััดกระทรวงกลาโหม
2561 - 2562	ตุุลาการศาลทหารสููงสุุด

2560 - 2561	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัก
ั นโยบายและแผนกลาโหม
รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

ไม่่มีี

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

Business สหรััฐอเมริิกา
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คณะกรรมการ กฟผ.

นางสาวนัันธิิกา ทัังสุุพานิิช
อายุุ 56 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•

ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์ สาขาการวางแผนภาคและเมืือง

2561 - ปััจจุุบััน	

•

ปริิ ญ ญาตรีี ศิิ ล ปศาสตร์์ สาขารัั ฐ ศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย	

2552 - 2560	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงพลัังงาน กระทรวง

Long Island University สหรััฐอเมริิกา
เกษตรศาสตร์์

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 61 ปีี 2561

	วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร สถาบัั นวิิ ช าการป้้ อ งกัั น
•

ประเทศ

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)

		รุ่่�นที่่� 248 ปีี 2560
•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)

•

หลัักสููตรการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหาร

	รุ่่�นที่่� 7 ปีี 2558 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน

	ระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กับ
ั ดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและ
•

องค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 10 ปีี 2555 สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรนัักบริิหารรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-GEP) รุ่่�นที่่� 2

	ปีี 2553 สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (องค์์การมหาชน)
•

หลัักสููตรสร้้างความเข้้มแข็็งผู้้�ตรวจราชการกระทรวง ประจำำ�ปีี
2553 สำำ �นัั ก งานคณะกรรมการข้้ า ราชการพลเรืื อ นและ

	สำำ�นัก
ั งานปลััดสำำ�นัก
ั นายกรััฐมนตรีี
•

หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส.1) รุ่่�นที่่� 66 ปีี 2552
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน (สพข.) สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

อธิิบดีีกรมธุุรกิจ
ิ พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน

2560 - 2561	รองปลััดกระทรวงพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
พลัังงาน

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•

กรรมการ บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

นายสุุธน บุุญประสงค์์
อายุุ 64 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•

หลัั ก สููตรความรู้้�ด้้ า นการตลาดการเงิิ น เพื่่� อ การตัั ดสิิ น ใจ

	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง ปีี 2549 ศููนย์์การศึึกษาต่่อเนื่่� อง

•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

•

ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•

ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุโุ ขทััยธรรมาธิิราช
ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า

	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD)

-

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)

		รุ่่�นที่่� 40 ปีี 2562

		รุ่่�นที่่� 164 ปีี 2557
•

หลัั ก สููตรการเมืือ งการปกครองในระบอบประชาธิิป ไตย

	สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 19 ปีี 2558 สถาบััน
•
•

พระปกเกล้้า

หลัั ก สููตร Advanced Management Program สถาบัั น

Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา

หลัักสููตรการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหาร

	ระดัับสููง (ปศส.) รุ่่�นที่่� 9 ปีี 2553 สถาบัันพระปกเกล้้า
•

หลัักสููตรการบริิหารงานตำำ�รวจชั้้�นสููง (นตส.) รุ่่�นที่่� 27 ปีี 2550

•

หลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ�และผู้้�บริิหารมืืออาชีีพ รุ่่�นที่่� 2 ปีี 2549

2560

เกษีียณอายุุ

2556 - 2560	รองผู้้�ว่่าการระบบส่่ง กฟผ.

2553 - 2556	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการปฏิิบัติ
ั ิการระบบส่่ง กฟผ.

2553	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการกิิจการสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
กฟผ.

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•

กรรมการ บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

สถาบัันพััฒนาข้้าราชการตำำ�รวจ

	มููลนิิธิพั
ิ ัฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างประเทศ
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คณะกรรมการ กฟผ.

นายพรพจน์์ เพ็็ญพาส
อายุุ 55 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•

•

	ราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ

•
•

ปริิ ญ ญาโท วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ Northrop University

สหรััฐอเมริิกา

•

ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ปริิ ญ ญาตรีี รัั ฐ ประศาสนศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ยสุุ โ ขทัั ย

หลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ� ‘ตามแนวพระราชดำำ�ริิและปรััชญา
เศรษฐกิิ จ พอเพีียง’ รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2554 วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั น
หลัักสููตรนัักปกครองระดัับสููง (นปส.) รุ่่�นที่่� 46 ปีี 2547

สถาบัันดำำ�รงราชานุุภาพ กระทรวงมหาดไทย

	ธรรมาธิิราช

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

2563 - ปััจจุุบััน	

•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุ ติิธรรมระดัั บสููง (บยส.)

2561 - 2563	รองปลัั ด กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ศาลยุุติิธรรม

2560 - 2561	ผู้้�ว่่ า ราชการจัั ง หวัั ด สระแก้้ ว กระทรวง

	รุ่่�นที่่� 24 ปีี 2562 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการ ฝ่่ายตุุลาการ
•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารด้้านหลัักนิิติิธรรมและการพััฒนา (RoLD)

•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารเมืือง (ผู้้�นำำ�เมืือง)

•

หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.)

•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 57 ปีี 2557

	รุ่่�นที่่� 3 ปีี 2562 สถาบัันเพื่่�อการยุุติธรร
ิ มแห่่งประเทศไทย (TIJ)

อธิิบดีีกรมโยธาธิิการและผัังเมืือง กระทรวง
มหาดไทย
มหาดไทย
มหาดไทย

2555 - 2560	รองอธิิบดีีกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กระทรวง

	รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2559 มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช

มหาดไทย

	รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2557 กรมบััญชีีกลาง

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

	วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร สถาบัั นวิิ ช าการป้้ อ งกัั น

•

•

ประเทศ

หลัั ก สููตรการบริิ ห ารกิิ จ การบ้้ า นเมืื อ งที่่� ดีี เพื่่� อ การพัั ฒ นา
อย่่ า งยั่่� ง ยืื นสำำ� หรัั บ นัั ก บริิ ห ารระดัั บ สููง รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2556

	สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
•

หลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับ

	นัักบริิหารระดัับสููง (ปธส.) รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2555 สถาบัันพระปกเกล้้า

•

ประธานกรรมการ องค์์การจััดการน้ำำ�เสีีย
กรรมการ การประปาส่่วนภููมิิภาค

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์์พิิสุุทธิ์์� เพีียรมนกุุล
อายุุ 44 ปีี

กรรมการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•

ปริิญญาเอก Laboratoire d’Ingénierie des Procédés de

•

ปริิญญาโท ใบประกาศการศึึกษาด้้านงานวิิจััย (Diplôme

•

•

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)

		รุ่่�นที่่� 280 ปีี 2562
•

หลัักสููตรสถาบัันจิิตวิิ ทยาความมั่่�นคง (สจว.) รุ่่�นที่่� 115

l’Environnement สถาบััน INSA-Toulouse สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส

	ปีี 2558 สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ

d’Etude Approfondie DEA) สถาบััน INSA-Toulouse

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ปริิ ญ ญ าโท ใบประกาศวิิ ศ วกรร มชั้้� นสููง (Diplôm e

2559 - ปััจจุุบััน	รองคณบดีีด้้านยุุทธศาสตร์์นวััตกรรมและ

สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส

d’Ingénieur) สาขาวิิ ศ วกรรมสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สถาบัั น

ความยั่่�งยืืน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์

INSA-Toulouse สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส

ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม

	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

-

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	
(IOD)
-

หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD)

-

หลัักสููตร Boardroom Success through Financing

		รุ่่�นที่่� 44 ปีี 2564
		

-

		

-

	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•

กรรมการ การเคหะแห่่งชาติิ

•

คณะกรรมการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ด้้านการสร้้าง

•

กรรมการ บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)

การเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ

Strategy (SFE) รุ่่�นที่่� 35 ปีี 2564

ทั้้�งหมด)

หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of
หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP)

-

หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate

-

หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program

		

2551 - 2559	ผู้้�ช่่ ว ย ค ณ บ ดีี ค ณ ะ วิิ ศ ว ก รร ม ศ า ส ต ร์์

& Investment (BFI) รุ่่�นที่่� 10 ปีี 2564

		รุ่่�นที่่� 47 ปีี 2564
		

มหาวิิทยาลััย

Leaders (RCL) รุ่่�นที่่� 24 ปีี 2564

และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

(AACP) รุ่่�นที่่� 38 ปีี 2563
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คณะกรรมการ กฟผ.

นางสาวนิิรมาณ ไหลสาธิิต
อายุุ 54 ปีี

กรรมการ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•

2562 - ปััจจุุบััน	รองผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารกรุุ งเทพ จำำ�กััด

•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิจ
ิ Saint Louis University สหรััฐอเมริิกา

ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ

	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 62 ปีี 2562

	วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร สถาบัั นวิิ ช าการป้้ อ งกัั น
•

•

2550 - 2562	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กัด	
ั
(มหาชน)

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•
•

ประเทศ

หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงด้้านการพััฒนาธุุรกิจอุ
ิ ต
ุ สาหกรรม

และการลงทุุน (วธอ.) รุ่่�นที่่� 4 ปีี 2560 สถาบัันวิท
ิ ยาการธุุรกิจ	
ิ

และอุุตสาหกรรม

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)

	รุ่่�นที่่� 7 ปีี 2558 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน	
•

(มหาชน)

หลัักสููตร Advanced Management Program รุ่่�นที่่� 182

	ปีี 2555 Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา

•
•
•

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม บริิษััท กาโตว์์ เฮ้้าส์์ จำำ�กััด

กรรมการไม่่มีีอำำ�นาจลงนามและประธานกรรมการบริิหาร	
ความเสี่่�ยง Bangkok Bank (China) Co., Ltd. (สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน)

กรรมการไม่่มีีอำ�น
ำ าจลงนาม Perennial HC Holdings Pte. Ltd.

กรรมการไม่่ มีีอำำ �น าจลงนาม PT Bank Permata Tbk
(สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย)

กรรมการ บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี
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นายพรชััย ฐีีระเวช
อายุุ 53 ปีี

กรรมการ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาเอก ครุุศาสตร์์ สาขาการศึึกษานอกระบบโรงเรีียน	
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาเอก การจััดการ สาขาการจััดการภาครััฐ มหาวิิทยาลััย	
	ราชภััฏสวนดุุสิิต
• ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์ สาขาบริิหารรััฐกิิ จ มหาวิิ ทยาลัั ย
	ธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิจ
ิ สาขาการเงิิน Notre Dame College
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี บััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 64 ปีี 2564
	วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร สถาบัั นวิิ ช าการป้้ อ งกัั น
ประเทศ
• หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
- หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program
		
(AACP) รุ่่�นที่่� 40 ปีี 2564
- หลัักสููตร Boards that Make a Difference (BMD)
		รุ่่�นที่่� 10 ปีี 2563
- หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่่�นที่่� 9
		ปีี 2563
- หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
		รุ่่�นที่่� 227 ปีี 2559
• หลัักสููตรรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำ�ำ หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (รอส.)
	รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันพััฒนาบุุคลากรภาครััฐด้้านดิิจิิทััล (TDGA)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 26 ปีี 2561 สถาบัันวิท
ิ ยาการ
ตลาดทุุน (วตท.)

• หลัักสููตรนัักบริิหารการงบประมาณระดัับสููง (นงส.) รุ่่�นที่่� 4
	ปีี 2560 สำำ�นัก
ั งบประมาณ
• หลัั ก สููตรนัั ก บริิ ห ารระดัั บ สููง (นบส.2) รุ่่�นที่่� 8 ปีี 2559
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน (สพข.) สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส.1) รุ่่�นที่่� 78 ปีี 2556
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการพลเรืือน (สพข.) สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)

ประสบการณ์์การทำำ�งาน
2564 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิ จการคลัั ง
กระทรวงการคลััง
2564	รองปลััดกระทรวงการคลััง กระทรวงการคลััง
2559 - 2564	ที่่�ปรึึกษาด้้านเศรษฐกิิจการเงิิน สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•	รองประธานกรรมการ บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษัท
ั หลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กัด	
ั
(มหาชน)
• กรรมการ บริิษััท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.
(PTTRTC)
• กรรมการ ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย
รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี
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คณะกรรมการ กฟผ.

นายธนาวััฒน์์ สัังข์์ทอง
อายุุ 53 ปีี

กรรมการ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•

ปริิญญาโท นิิติิศาสตร์์ สาขากฎหมายมหาชน มหาวิิทยาลััย	

2563 - ปััจจุุบััน	ร องเลขาธิิ ก าร สำำ �นัั ก งานคณะกรรมการ	

•

ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

2555 - 2563

	ธรรมศาสตร์์

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)

		รุ่่�นที่่� 254 ปีี 2561
•

หลัักสููตรการบริิหารงานยุุติิธรรมระดัับสููง (ยสธ.1) รุ่่�นที่่� 1

•

หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส.1) รุ่่�นที่่� 68 ปีี 2553

	ปีี 2554 สำำ�นัก
ั งานกิิจการยุุติิธรรม กระทรวงยุุติิธรรม

สถาบัั นพัั ฒ นาข้้ า ราชการพลเรืื อ น (สพข.) สำำ �นัั ก งาน	

คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
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กฤษฎีีกา

กรรมการร่่างกฎหมายประจำำ � สำำ�นััก งาน	

คณะกรรมการกฤษฎีีกา

รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•

กรรมการ ธนาคารเพื่่� อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

รองศาสตราจารย์์ณััฐชา ทวีีแสงสกุุลไทย
อายุุ 41 ปีี

กรรมการ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•

•
•

ปริิญญาเอก วิิ ศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศวกรรมการผลิิ ตและ
การจััดการ (Manufacturing Engineering and Operation
Management) University of Nottingham สหราชอาณาจัักร
ปริิ ญ ญาโท วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมอุุ ต สาหการ
Linköping University สวีีเดน
ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมอุุ ต สาหการ

(เกีียรติินิย
ิ มอัันดัับ 1) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ
•

หลัั กสููตรที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD)
หลัั ก สููตร Director Certification Program (DCP)
		รุ่่�นที่่� 273 ปีี 2562
• หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิน
ิ รุ่่�นที่่� 5 ปีี 2562 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัั ก สููตรผู้้�บริิ ห ารด้้ า นหลัั ก นิิ ติิ ธรร มและการพัั ฒ นา (RoLD)
	รุ่่�นที่่� 2 ปีี 2561 สถาบัันเพื่่� อการยุุติธรร
ิ มแห่่งประเทศไทย (TIJ)
• หลัั กสููตร Symposium for Entrepreneurship Educators
	ปีี 2560 Babson College สหรััฐอเมริิกา
• หลัั ก สููตร Program for Leadership in University
Management (PLUM) ปีี 2560 National University of
Singapore สิิงคโปร์์
• หลัักสููตรผู้้�นำำ�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน รุ่่�นที่่� 1 (นพย.1) ปีี 2559
	มููลนิิธิชั
ิ ัยพััฒนา
• หลัั ก สููตรการจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญาและการถ่่ า ยทอด
เทคโนโลยีี ปีี 2559 Public Intellectual Property
Resource for Agriculture สหรััฐอเมริิกา
• หลัั ก สููตรการบริิ ห ารกิิ จ การบ้้ า นเมืื อ งที่่� ดีี เพื่่� อการพัั ฒ นา
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น สำำ� หรัั บ นัั ก บริิ ห ารระดัั บ สููง รุ่่�นที่่� 2 ปีี 2559
	สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• หลัักสููตร TQA Criteria ปีี 2559 สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ
(FTPI)
• หลัักสููตร An Integrated Approach to Risk Management
in Engineering and Infrastructure ปีี 2554 Australian
Education International ออสเตรเลีีย

• หลัั ก สููตร Project Management Professional Level C
	ปีี 2551 วิิ ศ วกรรมสถานแห่่ ง ประเทศไทย (Certificate
Number: TC216-2008-04-13-17)
• หลัักสููตร Certificate of ISO-9000 Internal Quality Audit

	ปีี 2541 วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย

ประสบการณ์์การทำำ�งาน
2563 - ปััจจุุบััน	ร อ ง อ ธิิ ก า ร บ ดีีด้้ า น ก า ร ว า ง แ ล ะ กำำ� ห นด
	ยุุทธศาสตร์์ นวัั ต กรรมและพัั นธกิิ จ สากล
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2563 - ปััจจุุบััน	
Honorary Ambassador of the 9 th/10 th
World Invention Creativity Olympics
สาธารณรััฐเกาหลีี
2562 - ปััจจุุบััน	
International Policy Advisory Committee
(IPAC) of Association of Pacific Rims
University
2562 - ปััจจุุบััน	
Juror at International Innovation Award
2561 - ปััจจุุบััน	
Chairman of ASEAN University Network University Innovation and Enterprise
2550 - ปััจจุุบััน	
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
• กรรมการนวัั ต กรรมแห่่ ง ชาติิ สำำ�นัั ก งานนวัั ต กรรมแห่่ ง ชาติิ
(สนช.)
• กรรมการ บริิษััท ซีียููเอ็็นเทอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์
(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ
ทั้้�งหมด)
ไม่่มีี
รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีีบััญชีี 2564)
ไม่่มีี
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คณะกรรมการ กฟผ.

นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร
อายุุ 58 ปีี

กรรมการและเลขานุุการ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

	รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 18 ปีี 2561 สถาบััน

•

•

•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิจ
ิ สาขาการจััดการพลัังงาน (Energy

Management) University of Montreal (HEC - Montréal)

แคนาดา

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมเครื่่� อ งกล
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

พระปกเกล้้า

หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.)

	รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2561 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
•
•

หลัั กสููตร Advanced Management Program ปีี 2559

Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา

หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 4

	ปีี 2558 มููลนิิธิส
ิ ถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)

ประกาศนีียบััตร / ประวััติิการอบรมที่่สำ
� ำ�คััญ

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย

2563 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ว่า่ การการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

-

หลัั กสููตร IT Governance and Cyber Resilience

2561 - 2563	รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่� อง กฟผ.

-

หลัักสููตร Boardroom Success through Financing

(IOD)

		
		

-

		

Program (ITG) รุ่่�นที่่� 18 ปีี 2564

& Investment (BFI) รุ่่�นที่่� 10 ปีี 2564

หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) รุ่่�นที่่� 20 ปีี 2563

2563			รองผู้้�ว่่าการอาวุุโส กฟผ.

2560 - 2561	รองผู้้�ว่่าการพััฒนาธุุรกิิจ กฟผ.

2559 - 2560	รองผู้้�ว่่าการกิิจการสัังคม กฟผ.
รััฐวิิสาหกิิจและ / หรืือบริิษััทที่่ดำ
� ำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง

•

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้้�แทน กฟผ.) บริิษัท
ั ราช กรุ๊๊�ป

		ปีี 2563

•

ประธานกรรมการ บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

		รุ่่�นที่่� 187 ปีี 2557

รายชื่่�อบริิษัทที่
ั ถืื
่� อครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์

	รุ่่�นที่่� 15 ปีี 2563 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน

และเฉพาะที่่มีีสั
ั ว
่ น ≥ ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
ิ อกเสีียง
� ดส่
� สิิทธิอ

-

-

หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่่�นที่่� 20
หลัั ก สููตร Director Certification Program (DCP)

•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)

•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 61 ปีี 2561

	วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร สถาบัั นวิิ ช าการป้้ อ งกัั น	
•

ประเทศ

หลัั ก สููตรวุุ ฒิิ บัั ต รการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การสำำ� หรัั บ กรรมการ
และ	ผู้้�บริิหารระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator)
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จำำ�กััด (มหาชน)

(เฉพาะบริิษัทที่
ั อ
่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / ธุุรกิิจที่่� กฟผ. ดำำ�เนิินการ
ทั้้�งหมด)

ไม่่มีี

รายงานที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน (ระหว่่างปีี บััญชีี 2564)

ไม่่มีี

กฟผ. มีีนโยบายและแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ (ขั้้�นตอน / แนวทางการรวบรวมข้้อมููลหลัักทรััพย์์) ในการตรวจสอบคุุณสมบััติข
ิ องคณะกรรมการ กฟผ.
เพื่่�อให้้มั่่น
ั หน้
ิ า้ ที่่ไ� ด้้อย่่างโปร่่งใส เป็็ นอิิสระ และไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยดำำ�เนิินการ
� ใจว่่าคณะกรรมการ กฟผ. สามารถปฏิิบัติ
ตรวจสอบข้้อมููลจากคณะกรรมการ กฟผ. ทุุกครั้้�งเมื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ รายงานงวดสิ้้น
ั ระหว่่าง
� ปีี หรืือเมื่่�อเกิิดการขััดกัน
ประโยชน์์ส่่วนตนและประโยชน์์ส่่วนรวมขึ้้�นระหว่่างปีี ประกอบด้้วย

1.	ประวััติิกรรมการ

4. การเป็็ นที่่ปรึ
� ึกษา

5. การมีีญาติิเป็็ น

2. การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

3. รายชื่่�อบริิษััทที่่�

ผู้้�บริิหารระดัับสููงใน

ถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) หรืือมีีส่่วนร่่วมใน

รััฐวิิสาหกิิจ / บริิษััท

และจำำ�นวน / มููลค่่า

โครงการ หรืือในธุุรกิิจ

ในกิิจการที่่เ� ป็็ นคู่่�สััญญา

หลัักทรััพย์์ (เฉพาะบริิษัท
ั

ที่่ติ
� ิดต่่อ หรืือเสนอราคา

กัับ กฟผ.

ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งบริิหาร

ที่่อ
� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมหลััก / หรืือเป็็ นคู่่�สััญญา
ธุุรกิิจที่่� กฟผ.

กัับ กฟผ.

ดำำ�เนิินการ และเฉพาะ
ที่่มีีสั
� ัดส่่วน ≥ ร้้อยละ 5
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
� สิิทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมด)

โดยมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็ นผู้้�สอบทานตามประกาศ กฟผ. ที่่� 12/2564 เรื่่�อง นโยบายการบริิหารสิิทธิข
ิ องหน่่วยงานกำำ�กับ
ั ดููแล
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คณะผู้้�บริห
ิ าร กฟผ.

1

นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร

7

นายกิิตติิ เพ็็ชรสัันทััด

2

8

นางสาวกมลรััตน์์ กุุหลาบแก้้ว
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3

นายณััฐวุุฒิิ แจ่่มแจ้้ง

9

นายพลศรีี สุุวิิศิิษฏ์์อาษา

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ		

4

10

5

นายประเสริิฐศัักดิ์์� เชิิงชวโน

นายเทพรััตน์์ เทพพิิทัักษ์์

11

6

นางราณีี โฆษิิตวานิิช

นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล

12

นางสาวจิิราพร ศิิริิคำำ�

นายบััณฑิิต อััมพรศรีีสุุภาพ	
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

นายบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร
อายุุ 58 ปีี

ผู้้�ว่่าการการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•

•

	รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 18 ปีี 2561 สถาบััน	

•
•

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิจ
ิ สาขาการจััดการพลัังงาน (Energy

Management) University of Montreal (HEC - Montréal)
แคนาดา

ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมเครื่่� อ งกล
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

หลัักสููตรวุุฒิบั
ิ ต
ั รการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและ

	ผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สููงขององค์์ ก รกำำ �กัั บ ดููแล (Regulator)
พระปกเกล้้า

•

หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.)

•

หลัั กสููตร Advanced Management Program ปีี 2559

•

หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 4

	รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2561 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา

ประวััติิการอบรม

	ปีี 2558 มููลนิิธิส
ิ ถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)

•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

-

หลัั ก สููตร IT Governance and Cyber Resilience

4 ธ.ค. 2563	ผู้้�ว่่าการการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

-

หลัักสููตร Boardroom Success through Financing

(IOD)

		

Program (ITG) รุ่่�นที่่� 18 ปีี 2564

1 ต.ค. 2563	รองผู้้�ว่่าการอาวุุโส

		

& Investment (BFI) รุ่่�นที่่� 10 ปีี 2564

1 ต.ค. 2560	รองผู้้�ว่่าการพััฒนาธุุรกิิจ

		

Leaders (RCL) รุ่่�นที่่� 20 ปีี 2563

-

หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate
หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่่�นที่่� 20

		ปีี 2563
-

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 187

		ปีี 2557
•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)

•

หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 61 ปีี 2561

	รุ่่�นที่่� 15 ปีี 2563 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน

	วิิทยาลััยป้อ
้ งกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิช
ิ าการป้้องกัันประเทศ

82
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

1 ต.ค. 2561	รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่� อง
1 ต.ค. 2559	รองผู้้�ว่่าการกิิจการสัังคม

1 ต.ค. 2558	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบริิหารธุุรกิิจ

นายณััฐวุุฒิิ แจ่่มแจ้้ง
อายุุ 58 ปีี

� เนื่่อ
� ง
รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่ยว

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•

•

ปริิญญาโท Environmental Business Administration

•

•

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมเครื่่� อ งกล

(Energy Management) University of Twente เนเธอร์์แลนด์์

	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวััติิการอบรม
•

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน สถาบััน	

•

หลัักสููตรธรรมาภิิบาลสิ่่ง� แวดล้้อมสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง

•

EGAT Executive Development

	วิิทยาการพลัังงาน

•

•

•

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม

•
•

Advanced Management Program, Harvard Business

School สหรััฐอเมริิกา

หลัักสููตรการเสริิมสร้้างสัังคมสัันติิสุข
ุ สถาบัันพระปกเกล้้า

Leadership Succession Program มููลนิิ ธิิส ถาบัั นวิิ จัั ย
และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ

หลัั ก สููตรผู้้�นำำ �ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ � สถาบัั นน้ำำ � เพื่่� อ
ความยั่่�งยืืน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ
1 ต.ค. 2563	รองผู้้�ว่่าการธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่� อง

1 ต.ค. 2561	รองผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า

1 ต.ค. 2560	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�

Executive Branding บริิษััท พััฒนาบุุคลิิกภาพ จำำ�กััด

หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิน
ิ สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง จุุฬาลงกรณ์์

มหาวิิทยาลััย

หลัักสููตรการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหาร

	ระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กับ
ั ดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจและ
•

องค์์การมหาชน สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ�ภาครััฐแห่่งอนาคต สำำ�หรัับเครืือข่่าย

	ศิิษย์เ์ ก่่าสถาบัันพระปกเกล้้า ณ สาธารณรััฐสิิงคโปร์์ สถาบััน
•

พระปกเกล้้า

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

นายพลศรีี สุุวิิศิิษฏ์์อาษา
อายุุ 60 ปีี

รองผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

1 ต.ค. 2563	รองผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า

•

ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมเครื่่� อ งกล
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ประวััติิการอบรม
•

หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง

•

Leadership Development for Successors

•
•
•
•

สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
EGAT Executive Development

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัั ก สููตรการบริิ ห ารงานภาครัั ฐ และกฎหมายมหาชน	
สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรนัักพััฒนบริิหารศาสตร์์ระดัับกลาง สถาบัันบัณ
ั ฑิิต

	พััฒนบริิหารศาสตร์์
•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	
(IOD)
-

•
•
•

-

Director Certification Program (DCP)

Director Accreditation Program (DAP)

EGAT Director Development Program (EDDP)

EGAT New Leader Development Program (ENLP)

EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

1 ต.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการผลิิตไฟฟ้้า 2

นายประเสริิฐศัักดิ์์� เชิิงชวโน
อายุุ 58 ปีี

รองผู้้�ว่่าการพัั ฒนาโรงไฟฟ้้า
และพลัังงานหมุุนเวีียน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตร์์ (Energy Technology) สถาบััน

1 ต.ค. 2563

รองผู้้�ว่่าการพััฒนาโรงไฟฟ้้าและพลัังงาน

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า  

1 ต.ค. 2561

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์องค์์การ

•

เทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย

มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

หมุุนเวีียน

ประวััติิการอบรม
•

•
•
•
•

หลัักสููตรที่่�จัด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

หลัักสููตรการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหาร

ระดัับสููง สถาบัันพระปกเกล้้า

Leadership Development for Successors
Your Steps to the Top

EGAT Executive Development

•

หลัักสููตรการพััฒนากสิิกรรมธรรมชาติิ สู่่�ระบบเศรษฐกิิจ

•

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรับ
ั ผู้้�บริิหารระดัับสูงู

•

หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์ มูล
ู นิิธิส
ิ ถาบัันวิิจััยนโยบาย

•

EGAT Director Development Program (EDDP)

•

•

•

พอเพีียง ศููนย์์กสิิกรรมธรรมชาติิมาบเอื้้�อง
สถาบัันพระปกเกล้้า
เศรษฐกิิจการคลััง

หลัักสููตรนัักบริิหารด้้านพลัังงานระดัับกลาง กระทรวงพลัังงาน

EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program

(ENOP)

EGAT New Leader Development Program (ENLP)
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

นางราณีี โฆษิิตวานิิช
อายุุ 59 ปีี

� เพลิิง
รองผู้้�ว่่าการเชื้้อ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•

ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตร์์ สาขาพััฒนาการเศรษฐกิิจ	

•

ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์ สาขาเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย	

เกษตรศาสตร์์

1 ต.ค. 2563	รองผู้้�ว่่าการเชื้้�อเพลิิง

หลัักสููตรการบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหาร	

•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	

	ระดัับสููง สถาบัันพระปกเกล้้า

•
•
•
•
•
•

EGAT Enhancing Program (EEP)

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

•

•

EGAT Director Development Program (EDDP)

สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์

ประวััติิการอบรม

•

•

(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

หลัักสููตรวิิ ทยาการการจัั ดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัั บสููง
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์

Leadership Development for Successors
EGAT Executive Development

หลัักสููตร Liquefied Natural Gas ณ ประเทศจีีน

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรธรรมาภิิบาลสิ่่ง� แวดล้้อมสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

The 7 th LNG Producer-Consumer Conference

ณ ประเทศญี่่�ปุ่่�น	

หลัั ก สููตรแนวคิิ ดพื้้� นฐานการจัั ด การความขัั ด แย้้ ง ด้้ ว ย	

	สัันติิวิิธีี สถาบัันพระปกเกล้้า

86
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

1 ต.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบริิหารเชื้้�อเพลิิง

นางสาวจิิราพร ศิิริิคำำ�	
อายุุ 56 ปีี

รองผู้้�ว่่าการยุุทธศาสตร์์
ทำำ�หน้้าที่่โ� ฆษกการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•

•

ปริิญญาเอก วิิศวกรรมศาสตร์์ (Industrial Engineering

	สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ

•

ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตร์์ (Energy Planning and Policy)

•

and Management) สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย

สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ (วิิ ศ วกรรมอุุ ต สาหการ)
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

ประวััติิการอบรม
•

หลัั กสููตรวิิ ทยาการการจัั ดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัั บสููง

•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	

สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์

หลัั ก สููตรนวัั ต กรรมเพื่่� อการพัั ฒ นาองค์์ ก ารและสัั ง คม

อย่่างยั่่�งยืืน สถาบัันส่ง่ เสริิมการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี

•

หลัั ก สููตรพัั ฒ นาทัั ก ษะการบริิ ห ารสำำ � หรัั บ ผู้้�นำำ �รุ่่�น ใหม่่

•

EGAT Director Development Program (EDDP)

	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง

•

EGAT New Leader Development Program (ENLP)

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ
1 ต.ค. 2563	รองผู้้�ว่่ า การยุุ ท ธศาสตร์์ ทำำ � หน้้ า ที่่� โ ฆษก
				

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

1 ต.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการวิิจัย
ั นวััตกรรม และพััฒนาธุุรกิจ
ิ

(IOD)
-

		

Director Certification Program (DCP)

Successful Formulation and Execution of Strategy

(SFE)

•

หลัักสููตรผู้้�นำำ�การส่่งเสริิมดิิจิทั
ิ ัลด้้านธุุรกิจ
ิ เกษตร สำำ�นัก
ั งาน	

•

Leadership Development for Successors

•

หลัักสููตรการพััฒนากสิิกรรมธรรมชาติิ สู่่�ระบบเศรษฐกิิจ	

	ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
•

•
•

EGAT Executive Development

พอเพีียง ศููนย์์กสิิกรรมธรรมชาติิมาบเอื้้�อง

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรผู้้�นำำ�การส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital CEO)

	สำำ�นัก
ั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

นายกิิตติิ เพ็็ชรสัันทััด	
อายุุ 58 ปีี

รองผู้้�ว่่าการระบบส่่ง

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตร์์ (Industrial Engineering and

1 ต.ค. 2564	รองผู้้�ว่่าการระบบส่่ง

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า

1 ต.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารและบริิหารสิินทรััพย์์

•

Management) สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย

(เกีียรติิ นิิยมอัั นดัับ 2) สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้ า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ประวััติิการอบรม
•

•
•
•
•

•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

Leadership Development for Successors
EGAT Executive Development

หลัักสููตรการเสริิมสร้้างสัังคมสัันติิสุุข สถาบัันพระปกเกล้้า
The ASIA Pacific Government Leadership Program

(AGLP), General Electric Management Research and

Development Institute สหรััฐอเมริิกา

Leadership Succession Program มููลนิิ ธิิ ส ถาบัั นวิิ จัั ย	

และพััฒนาองค์์กรภาครััฐ

•

หลัักสููตรเสนาธิิการทหาร วิิทยาลััยเสนาธิิการทหาร สถาบััน

•

หลัักสููตรการบริิหารจััดการความมั่่�นคงแห่่งชาติิ สำำ�นัก
ั ข่่าว

	วิิชาการป้้องกัันประเทศ
กรองแห่่งชาติิ
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1 ต.ค. 2563	ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�ว่่ า การปฏิิ บัั ติิ ก ารควบคุุ ม ระบบ
				ระบบส่่ง

นางสาวกมลรััตน์์ กุุหลาบแก้้ว
อายุุ 59 ปีี

รองผู้้ว่
� า่ การการเงิินและบััญชีี
(CFO)

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

1 ต.ค. 2564	รองผู้้�ว่่าการการเงิินและบััญชีี (CFO)

•

ปริิ ญ ญาโท วิิ ท ยาศาสตร์์ สาขาวิิ ท ยาการคอมพิิ ว เตอร์์

มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

ปริิญญาตรีี บััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

1 ต.ค. 2562	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการบััญชีี

ประวััติิการอบรม
•

•
•
•
•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

EGAT Executive Development

หลัักสููตรการพััฒนากสิิกรรมธรรมชาติิ สู่่�ระบบเศรษฐกิิจ	

พอเพีียง ศููนย์์กสิิกรรมธรรมชาติิมาบเอื้้�อง

Digital Strategy for Executive บริิษัท
ั ทูู ทรีี เปอร์์สเปกทีีฟ
จำำ�กััด

หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง สถาบััน	

	พััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ
•

หลัั ก สููตรพัั ฒ นานัั ก บริิ ห าร มููลนิิ ธิิ ส ถาบัั นวิิ จัั ยน โยบาย	

•

หลัักสููตรสุุดยอดนวััตกรรมแห่่งโลกอนาคต สมาคมสถาบััน	

•
•

เศรษฐกิิจการคลััง

การศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย

หลัักสููตรนัักการคลัังมืืออาชีีพ มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบาย	
เศรษฐกิิจการคลััง

Postgraduate Certificate in Finance and Management,

London School of Business and Finance สหราชอาณาจัักร
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ		
อายุุ 58 ปีี

รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

ปริิ ญ ญาโท ศิิ ล ปศาสตร์์ สาขาจิิ ต วิิ ท ยาอุุ ต สาหกรรม

1 ต.ค. 2564	รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

•

ปริิญญาตรีี อัักษรศาสตร์์ ภาษาอัังกฤษ (เกีียรติินิย
ิ มอัันดับ
ั 2)

และองค์์การ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวััติิการอบรม
•

•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง สถาบััน

	พััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ
•

Digital Strategy for Executive บริิษัท
ั ทูู ทรีี เปอร์์สเปกทีีฟ

•

ASEAN Residential School ณ ประเทศมาเลเซีีย

•
•
•
•
•

จำำ�กััด

Law : กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน

EGAT New Leader Development Program (ENLP)
EGAT Get Ready Program (EGRP)
EGAT Enhancing Program (EEP)

EGAT Leadership Development Program (ELDP)
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1 ต.ค. 2563	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการจััดซื้้�อจััดจ้้างและบริิการ

นายเทพรััตน์์ เทพพิิทัักษ์์
อายุุ 56 ปีี

รองผู้้�ว่่าการประจำำ�สำำ�นัักผู้้�ว่่าการ
� ริิษัท
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านที่่บ
ั ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กัด
ั (มหาชน)
ในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

1 ก.ค. 2563	ร อ ง ผู้้�ว่่ า ก า ร ป ร ะ จำำ �สำำ �นัั ก ผู้้�ว่่ า ก า ร

•

ปริิ ญ ญาโท วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ (Electricity Industry

Management and Technology) University of
Strathclyde สหราชอาณาจัักร

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมเครื่่� อ งกล

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ประวััติิการอบรม
•

หลัั ก สููตรการป้้ อ งกัั นร าชอาณาจัั ก ร วิิ ท ยาลัั ยป้้ อ งกัั น	

•

Executive Branding บริิษััท พััฒนาบุุคลิิกภาพ จำำ�กััด

				
				

ปฏิิ บัั ติิ งานที่่� บริิ ษัั ท ผลิิ ต ไฟฟ้้ า จำำ �กัั ด	
(มหาชน) ในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

1 ต.ค. 2561	รองผู้้�ว่่าการพััฒนาโรงไฟฟ้้าและพลัังงาน

				

หมุุนเวีียน

				

พลัังงานใหม่่

1 ต.ค. 2560	ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�ว่่ า การพลัั ง งานหมุุ น เวีียนและ
		

	ราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
•

•

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน สถาบััน	

	วิิทยาการพลัังงาน
•

Advanced Management Program, Harvard Business

•

Senior Executive Program สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจ	

•

•

School สหรััฐอเมริิกา
ศศิินทร์์

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

หลัั ก สููตรการบริิ ห ารงานตำำ �ร วจชั้้� นสูู ง สถาบัั นพัั ฒ นา

	ข้้าราชการตำำ�รวจ
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล

อายุุ 58 ปีี

รองผู้้�ว่่าการประจำำ�สำำ�นัักผู้้�ว่่าการ
� ริิษัท
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านที่่บ
ั ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั (มหาชน)
ในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

1 ต.ค. 2564	รองผู้้�ว่่าการประจำำ�สำ�นั
ำ ก
ั ผู้้�ว่่าการ ปฏิิบัติ
ั งิ าน

•

ปริิญญาโท บััญชีี สาขาบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปริิญญาตรีี บััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวััติิการอบรม
•

•
•
•
•

หลัักสููตรที่่จั
� ด
ั โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัท
ั ไทย	
(IOD)
-

Director Certification Program (DCP)

Leadership Development for Successors
Your Steps to the Top

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง สถาบััน

	พััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและบััญชีีภาครััฐ
•

Chief Financial Officer Certification Program สภาวิิชาชีีพ

•

EGAT Executive Development

	บััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
•
•

Postgraduate Certificate in Finance and Management,

London School of Business and Finance สหราชอาณาจัักร

หลัักสููตรการบััญชีีเพื่่� อผู้้�บริิหาร คณะพาณิิชยศาสตร์์และ
การบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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				ที่่บ
� ริิษัท
ั ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั (มหาชน) ในตำำ�แหน่่ง
				

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

1 ต.ค. 2563	รองผู้้�ว่่าการการเงิินและบััญชีี (CFO)
1 ต.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการการเงิิน

นายบััณฑิิต อััมพรศรีีสุุภาพ
อายุุ 57 ปีี

รองผู้้ว่
� า่ การประจำำ�สำ�นั
ำ ก
ั ผู้้ว่
� า่ การ
� ริิษัท
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านที่่บ
ั กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด
ั
ในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้จั
� ด
ั การใหญ่่อาวุุโส
รัักษาการกรรมการผู้้จั
� ด
ั การใหญ่่
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ประวััติิการทำำ�งานใน กฟผ. ที่่สำ
� ำ�คััญ

•

ปริิ ญญาโท วิิ ศวกรรมศาสตร์์ (Industrial Engineering

1 ต.ค. 2564	รองผู้้�ว่่าการประจำำ�สำ�นั
ำ ก
ั ผู้้�ว่่าการ ปฏิิบัติ
ั งิ าน

•

ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ สาขาวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า

				

and Management) สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ประวััติิการอบรม
•

EGAT XO Level 12-14

•

หลัั ก สููตรการบริิ ห ารการจัั ด การความขัั ด แย้้ ง สถาบัั น	

•

•
•
•
•

				ที่่� บริิษััท กฟผ. อิิ นเตอร์์เนชั่�่นแนล จำำ �กััด	
ในตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส

				รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

1 ต.ค. 2562	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

EGAT Digital Transformation
อนุุญาโตตุุลาการ

Leadership Development for Successors
Your Steps to the Top

EGAT Executive Development

หลัักสููตรผู้้�นำำ�การส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital CEO)

	สำำ�นัก
ั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
•

•

•
•
•

หลัักสููตรผู้้�นำำ�ผู้้�สร้้างแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันพระปกเกล้้า

หลัักสููตรนัักบริิหารด้้านพลัังงานระดัับสููง กระทรวงพลัังงาน

Digital Strategy for Executive บริิษัท
ั ทูู ทรีี เปอร์์สเปกทีีฟ
จำำ�กััด

หลัักสููตรจิิตวิิทยาความมั่่�นคง สถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่�นคง
หลัั ก สููตรการบริิ ห ารงานตำำ �ร วจชั้้� นสูู ง สถาบัั นพัั ฒ นา

	ข้้าราชการตำำ�รวจ
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คณะผู้้�บริิหาร กฟผ.

ผู้้�บริิหารที่่�เกษีียณอายุุในปีี 2564

นายเริิงชััย คงทอง

นายสุุทธิิชััย จููประเสริิฐพร

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองผู้้�ว่่าการระบบส่่ง

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองผู้้�ว่่าการบริิหาร

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 - 30 กัันยายน 2564
เกษีียณอายุุเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2564
เกษีียณอายุุเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

นายกิิจจา ศรีีพััฑฒางกุุระ

นายสัันติิชััย โอสถภวภููษิิต

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองผู้้�ว่่าการประจำำ�สำำ�นัักผู้้�ว่่าการ
ปฏิิบััติิงานที่่�
บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ในตำำ�แหน่่งกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองผู้้ว่
� า่ การประจำำ�สำ�นั
ำ ก
ั ผู้้ว่
� า่ การ
ปฏิิบััติิงานที่่�
บริิษััท กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จำำ�กััด ในตำำ�แหน่่งรองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส รัักษาการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

ตั้้�งแต่่วันที่
ั ่� 17 เมษายน 2562 - 30 กัันยายน 2564
เกษีียณอายุุเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2564
เกษีียณอายุุเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

นโยบายและการจ่่ายเงิินค่่าตอบแทน
ของผู้้�บริิหารระดัับสููง
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�ว่่าการ กฟผ. มีีคณะอนุุกรรมการ

พิิจารณาผลตอบแทนของผู้้�ว่่ าการ ประกอบด้้ วยผู้้�แทนจาก

ระดัับที่่เ� หมาะสม สอดคล้้องกัับภาระหน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบ

เพื่่�อให้้สามารถจููงใจและรัักษาผู้้�บริิหารที่่มีี
� ความรู้้�ความสามารถไว้้

คณะกรรมการ กฟผ. และผู้้�แทนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ

กัับองค์์กร โดยการกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะเทีียบเคีียงอััตราจาก

ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 13 มิิถุน
ุ ายน 2543 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์

ประเภทเดีียวกััน และเป็็นไปตามบััญชีีโครงสร้้างเงิินเดืือนของ

สััญญาจ้้ าง โดยคณะอนุุกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนของ

ไม่่เป็็นตััวเงิิน เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เงิินช่ว่ ยเหลืือค่่ารัักษา

นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ร่่วมกัันพิิจารณาภายใต้้หลัักเกณฑ์์

และแนวทางการจ่่ า ยผลตอบแทนของผู้้�บริิ ห ารสููงสุุ ด ตาม

ผลการสำำ�ร วจค่่ า ตอบแทนของหน่่ ว ยงานภายนอกในธุุ รกิิ จ

กฟผ. นอกจากนี้้� ยัังมีีค่่าตอบแทนอื่่� น ๆ ทั้้� งที่่�เป็็นตััวเงิินและ

ผู้้�ว่่ า การจะนำำ� เสนอแนวทางการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนพร้้ อ มร่่ า ง

พยาบาล และสวััสดิิการอื่่� นตามระเบีียบของ กฟผ. ทั้้�งนี้้� การปรัับ

ก่่อนนำำ�เสนอกระทรวงการคลัังพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบต่่อไป

จะพิิ จ ารณาจากผลการปฏิิ บัั ติิ ง านรายบุุ ค คล ประกอบกัั บ

สำำ�หรัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง (ระดัับ

แต่่ละสายงาน

สััญญาจ้้างต่่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป) คณะกรรมการ กฟผ. จะเป็็นผู้้�พิจ
ิ ารณา

เงิินเดืือนประจำำ�ปีีของผู้้�บริิหารระดัับสููง คณะกรรมการ กฟผ.

ผลการดำำ � เนิิ น งานตามเป้้ า หมายที่่� กำำ� หนดไว้้ ล่่ ว งหน้้ า ของ

กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กับ
ั ดููแลการกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้อยู่่ใ� น
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�
การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
กฟผ. ให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และการบริิหารจััดการที่่�

กระบวนการหลัั ก ของธุุ ร กิิ จ ประกอบด้้ ว ย

กระบวนการที่่�สำำ�คััญของ กฟผ. ได้้แก่่ กระบวนการเชิิงยุุทธศาสตร์์และ

ไฟฟ้้า การบริิหารเชื้้�อเพลิิง การส่่งไฟฟ้้า และ

โปร่่ ง ใสและตรวจสอบได้้ โดยนำำ� มาเป็็ น กรอบในการดำำ� เนิิ น งานของ
การบริิหารจััดการ กระบวนการหลัักของธุุรกิจ
ิ และกระบวนการสนัับสนุุน

เพื่่� อส่่ ง มอบคุุ ณ ค่่ า และสร้้ า งการยอมรัั บ และความไว้้ ว างใจจากผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

การพััฒนาโรงไฟฟ้้า การพััฒนาระบบส่่ง การผลิิต

การจััดการธุุรกิจ
ิ เกี่่ย
� วเนื่่�อง ซึ่่ง� กฟผ. ได้้นำ�น
ำ โยบาย

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฯ มาเป็็นกรอบในการ

ดำำ�เนิินงานของกระบวนการหลัักของธุุรกิิจ เพื่่� อ
ส่่งมอบงานที่่� มีีคุุณค่่ าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีีย

กระบวนการเชิิงยุุทธศาสตร์์และการบริิหารจััดการ กฟผ. ทบทวนนโยบาย

ได้้ แ ก่่ การสร้้ า งความมั่่� น คงและเชื่่� อถืื อ ได้้

ได้้ ท บทวนข้้ อ บัั ง คัั บ กฟผ. ว่่ า ด้้ ว ย การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การ เพื่่� อ พัั ฒ นา

ตรวจสอบได้้ มีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ และเป็็ นมิิ ต ร

ด้้ านกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate Policy) โดยคณะกรรมการ กฟผ.
การบริิหารงานของ กฟผ. ให้้โปร่่งใส เป็็นไปตามมาตรฐานสากล และ

เหมาะสมกัับบริิบทของ กฟผ. ในปััจจุบั
ุ น
ั และทบทวนนโยบายเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร

ของระบบไฟฟ้้า การดำำ�เนิินงานที่่โ� ปร่่งใส เป็็นธรรม

กัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม มีีแนวทางการบริิ ห ารจัั ด การ
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน

(Operational Policy) คืือ นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� และการต่่อต้้าน

และคุ้้�มค่่า ใช้้ความรู้้�ความเชี่่ย
� วชาญและพััฒนา

ใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิหน้้าที่่�ควบคู่่�ไปกัับข้้อบัังคัับและระเบีียบของ กฟผ.

ประโยชน์์ คำำ�นึึงถึึงความต้้องการและความคาดหวััง

การทุุจริต
ิ ของ กฟผ. เพื่่� อให้้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ าน

นวััตกรรมของกระบวนการหลัักของธุุรกิิจที่่�เป็็น

โดยสาระสำำ�คััญของนโยบายครอบคลุุมการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย ตลอดจนเปิิ ด โอกาส

มีีส่่วนร่่วม หลัักความรัับผิิดชอบ และหลัักความคุ้้�มค่่า มาใช้้ปฏิิบััติิงาน

ดำำ�เนิินงานอย่่างเหมาะสม

ที่่�ดีีของ กฟผ. ได้้แก่่ หลัักนิิติธรร
ิ ม หลัักคุุณธรรม หลัักความโปร่่งใส หลัักการ

อย่่ า งเป็็ นรูู ปธรรม การกำำ� หนดวิิ สัั ยทัั ศ น์์ ยุุ ท ธศาสตร์์ และแผนงาน

ที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่าง ๆ ต้้องคำำ�นึึงถึึงความถููกต้้อง ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหาร

ความเสี่่ย
� ง ระบบควบคุุมภายใน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม ตลอดจน

ติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา

ให้้ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียเข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ ว มในการ

กระบวนการสนัับสนุุน ประกอบด้้วย งานบริิหาร

การเงิินและบััญชีี งานบริิหารและพััฒนาทุุนมนุุษย์์

การบริิหารและพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั การบริิหาร
ห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน งานกฎหมาย ซึ่�่ ง ดำำ� เนิิ น งาน

สำำ�หรัับการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และบริิหารจััดการองค์์การภายใต้้การกำำ�กับ
ั

ภายใต้้ นโยบายการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ฯ

ประกอบด้้วย คณะกรรมการ กฟผ. ผู้้�ว่่าการ และรองผู้้�ว่่าการ ได้้นำ�ำ แนวโน้้ม

เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนให้้ระบบบริิหาร

ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่� อสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่องค์์การ ผู้้�นำำ�ระดัับสููงของ กฟผ.

สถานการณ์์ของโลก นโยบายของภาครััฐ แผนยุุ ทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี

แผนปฏิิรูู ปประเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12

ส่่งผลให้้ระบบการเงิินและบััญชีีมีีความถููกต้้อง

ทรัั พ ยากรมนุุษย์์ มีีธรร มาภิิ บ าล ใช้้ เ ทคโนโลยีี

และข้้ อ มููลสารสนเทศแบบเชื่่� อมโยงกัั น และ

แผนบููรณาการพลัังงานระยะยาว ความต้้องการและความคาดหวัังของ

มีีประสิิ ท ธิิภ าพ กำำ�กัั บ ดููแลข้้ อ มููลขององค์์ ก าร

ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งมาเป็็ นข้้ อ มููลนำำ� เข้้ า ในการทบทวนและกำำ� หนดวิิ สัั ยทัั ศ น์์

ทุุกกระบวนการตามมาตรฐานสากลตลอดห่่วงโซ่่

ยุุทธศาสตร์์ เพื่่� อตอบสนองมิิติก
ิ ารพััฒนาด้้าน E.G.A.T. โดยมีีคณะกรรมการ

ด้้ ว ยการปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเป็็ นธรร มและเสมอภาค

ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย ปัั จจัั ย ความยั่่� ง ยืื น ขององค์์ ก าร และปัั จจัั ยอื่่� น ๆ
‘นวััตกรรมพลัังงานไฟฟ้้าเพื่่� อชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า’ และกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิง

ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์องค์์การ กฟผ. เป็็นผู้้�กำ�ำ หนดแนวทางการดำำ�เนิินงาน

ถ่่ายทอด และกำำ�กับ
ั ดููแลให้้มีีการนำำ�แนวทางไปสู่่ก
� ารปฏิิบัติ
ั ิ ติิดตาม และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่� อให้้ กฟผ. สามารถบรรลุุวิิสััยทััศน์์และ

พัันธกิจ
ิ ของ กฟผ.
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ที่่�เหมาะสม ส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมใน

คุุณค่่า ให้้ความสำำ�คัญ
ั ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน
รวมทั้้�งมีีกระบวนการตรวจติิดตามการปฏิิบัติ
ั งิ าน

ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย และระเบีียบต่่าง ๆ เพื่่� อ

ป้้ อ งกัั น ไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ด การทุุ จริิ ต และผลประโยชน์์
ทัับซ้้อน

การดำำ�เนิินงานของกระบวนการที่่�สำำ�คััญของ กฟผ. ภายใต้้แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ส่่งผลให้้กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า
ของ กฟผ. เป็็นไปตามเป้้าหมาย และเพีียงพอต่่ อความต้้ องการในภาคอุุ ตสาหกรรม สร้้างความมั่่�นคงและความเชื่่�อได้้

ให้้แก่่ระบบไฟฟ้้าของประเทศ รวมทั้้� งไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ

และได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เกิิดการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนดีีขึ้้�น ในปีี 2564 กฟผ. มีีผลงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�น่า่ ภาคภููมิิใจ เช่่น

ผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ปีี 2564
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.)
กฟผ. ได้้คะแนนสููงอยู่่�ในเกณฑ์์ระดัับ A

เกีียรติิบัต
ั รประกาศยกย่่ององค์์กรคุุณธรรม ประจำำ�ปีี 2564
จากกรมศาสนา กระทรวงวััฒนธรรม
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
�

ผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อน
(Conflict of Interest)
กฟผ. กำำ� หนดมาตรการป้้ อ งกัั น ผลประโยชน์์ ทัั บ ซ้้ อ น
ให้้ครอบคลุุมทั้้� งระดัับคณะกรรมการ กฟผ. ผู้้�บริิหาร และ

ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงาน กฟผ. ในระดัับคณะกรรมการ กฟผ. ได้้ตรวจสอบ
คุุณสมบััติข
ิ องผู้้�ที่่ไ� ด้้รับ
ั การแต่่งตั้้�ง ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิ

คุุณสมบััติม
ิ าตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2518 พระราชบััญญััติก
ิ ารไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

พ.ศ. 2511 มติิ คณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัั นที่่� 6 สิิงหาคม 2562

เรื่่�อง แนวทางการแต่่งตั้้�งกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ และกฎหมายอื่่�น ๆ
ที่่� เกี่่� ยวข้้อง เมื่่�อรัับตำำ�แหน่่งและทุุกสิ้้�นปีี กรรมการ กฟผ.

รายงานข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงของรััฐวิิสาหกิิจ

และ / บริิษัท
ั อื่่�น รายการที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน รายชื่่� อบริิษัท
ั ที่่ถื
� อ
ื ครอง
หลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) และจำำ�นวน / มููลค่่าหลัักทรััพย์์ (เฉพาะบริิษัท
ั
ที่่� อ ยู่่� ใ นอุุ ต สาหกรรมหลัั ก / ธุุ รกิิ จที่่� กฟผ. ดำำ� เนิิ น การ

และเฉพาะที่่�มีีสัดส่
ั ว่ น ≥ ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิท
ิ ธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมด)

นอกจากนี้้� ยัังกำำ�หนดให้้คณะกรรมการ กฟผ. สอดส่่องดููแล

และจััดการแก้้ปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้น
ิ ทรััพย์์ของ กฟผ. ในทางมิิชอบ
�้ และตรวจสอบการใช้้สิน

กฟผ. กำำ�หนดมาตรการป้้องกััน
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนให้้ครอบคลุุม
ทั้้�งระดัับคณะกรรมการ กฟผ.
ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน กฟผ.

และการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้องของกรรมการ กฟผ. ผู้้�บริิหาร และ

ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงาน กฟผ.

ผู้้�ว่่าการและรองผู้้�ว่่าการต้้องรายงานการขััดกันร
ั ะหว่่างประโยชน์์
ส่่วนตนและประโยชน์์ส่่วนรวมเมื่่�อรัับตำำ�แหน่่งหรืือทุุกสิ้้�นปีี

สำำ� หรัั บ ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�ว่่ า การลงมาและผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง าน กฟผ. นั้้� น
กฟผ. จััดให้้รายงานการขััดกัันฯ ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทุุกสิ้้�นปีี

รวมทั้้�งผู้้�ปฏิิบััติิงาน กฟผ. ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

จััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุต้้องรายงานการขััดกัน
ั ฯ ให้้
ผู้้�บัังคัับบััญชาทราบ เมื่่�อเกิิดการขััดกัน
ั ฯ ขณะปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
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การป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตของ กฟผ.

การส่่งเสริิมและเผยแพร่่
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� ของ กฟผ.

กฟผ. ส่่งเสริิมให้้บุุ ค ลากรทุุ กระดัั บตระหนัักถึึงการปฏิิ บัั ติิ

กฟผ. ได้้ จััดทำำ�แผนแม่่บทการกำำ�กัับดููแลกิิ จการที่่� ดีี กฟผ.

หน้้าที่่ด้
� ว้ ยความโปร่่งใส เป็็นธรรม ตรวจสอบได้้ และมีีส่่วนร่่วม

ปีี 2560-2569 (ฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง ปีี 2564) ประกอบด้้ ว ย

ในการป้้องกัันและต่่ อต้้ านการทุุจริิต โดยให้้ถืือปฏิิ บััติิตาม

4 ยุุทธศาสตร์์ คืือ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 พััฒนาระบบการกำำ�กัับ

ของ กฟผ. ซึ่�ง่ นำำ�แนวทางและมาตรการตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 สร้้างอุุดมการณ์์ให้้ผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ าน กฟผ. ยึึดมั่่�นใน

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการต่่อต้้านการทุุจริิต

ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริต
ิ ระยะที่่� 3 (พ.ศ.

2560-2564) มาเป็็นกรอบในการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและ

ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และการนำำ� องค์์ ก ารของ กฟผ. ให้้ เ ข้้ ม แข็็ ง

ธรรมาภิิ บาลและพร้้อมรัับการตรวจสอบ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

สื่่�อสารให้้เข้้าถึึงจิิตใจของกลุ่่�มเป้้าหมาย และสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน

ต่่อต้้านการทุุจริิตของ กฟผ. จััดกิิจกรรมรณรงค์์ต่่อต้้านการ

ให้้ กฟผ. เกิิดความเข้้มแข็็ง และมั่่�นคงในธรรมาภิิบาลโดยการ

ปราบปรามการทุุจริิตให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน กฟผ. ทราบ มีีระบบ

ของประชาชน เพื่่� อนำำ�มาเป็็นแนวทางส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแล

การกระทำำ�ผิด
ิ เพื่่� อสกััดกั้้�นการทุุจริต
ิ ทุุกรููปแบบ หากพบการ

4 ยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แผนแม่่บทมาจััดทำำ�เป็็นแผนปฏิิบััติิการ

ทุุจริต
ิ ในหน่่วยงาน และเผยแพร่่ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับการป้้องกัันและ

มาตรการ หรืือแนวทางเฝ้้าระวััง ตรวจสอบ และแจ้้งเบาะแส

ทุุ จริิ ต จะสอบสวนความผิิ ด และลงโทษอย่่ า งรวดเร็็ ว และ
เที่่�ยงตรง

นอกจากนี้้� กฟผ. ได้้สนัับสนุุนการยกระดัับคุุณธรรมและความ

สร้้างพัันธมิต
ิ ร และ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ทำำ�ให้้ กฟผ. เป็็นองค์์การ

กิิ จ การที่่� ดีี ของ กฟผ. อย่่ า งเป็็ นรูู ปธรรม โดยนำำ� กรอบ
ด้้านส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลและการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริต
ิ

ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่� อส่่งเสริิมและเผยแพร่่การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

ที่่� ดีี ของ กฟผ. โดยมีี ศปท.กฟผ. เป็็นผู้้�ทบทวนและจัั ดทำำ�

แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารเสนอให้้ ค ณะกรรมการธรรมาภิิ บ าลและ

โปร่่งใสของประเทศไทย โดยเข้้าร่่วมการประเมิินคุณ
ุ ธรรมและ

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมพิิจารณาเห็็นชอบ กิิจกรรมภายใต้้

& Transparency Assessment: ITA) ซึ่�่งเป็็นไปตามบัันทึึก

ที่่�ดีีของ กฟผ. เช่่น การทบทวนนโยบาย คู่่�มือ
ื หรืือแนวปฏิิบััติิ

ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity

แผนปฏิิบััติิการที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการเสริิมสร้้างการกำำ�กัับดููแล

ข้้อตกลงความร่่วมมืือ เรื่่�อง การขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ

ต่่าง ๆ แผนแม่่บทและแผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารที่่เ� กี่่ย
� วกัับการกำำ�กับ
ั ดููแล

2560-2564) ระหว่่างสำำ�นัก
ั งาน ป.ป.ช. สคร. และหน่่วยงาน

แสดงความมุ่่�งมั่่� น ในการปฏิิ บัั ติิ ต นตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล

ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3 (พ.ศ.

ที่่�ดีีและการนำำ�องค์์การ คณะกรรมการ กฟผ. และผู้้�บริิหาร กฟผ.

รััฐวิิ สาหกิิ จ และนำำ�หลัั กเกณฑ์์ และผลการประเมิินมาเป็็น

และพบปะแลกเปลี่่� ยนความคิิ ดเห็็นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีีย

ให้้การดำำ�เนิินงานของ กฟผ. มีีความโปร่่งใส เป็็นธรรม และ

ธรรมาภิิบาล การจััดงาน กฟผ. องค์์การใสสะอาด การเผยแพร่่

ข้้อมููลในการปรัับปรุุ งและพััฒนากระบวนการทำำ�งาน เพื่่� อ

การคัั ด เลืื อ กโครงการต้้ น แบบและบุุ ค คลต้้ น แบบด้้ า น

ตรวจสอบได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น
ั ก
ิ ารต่่อต้้านการทุุจริต
ิ
� โดยมีีศููนย์์ปฏิิบัติ

ข้้ อ มููลการดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งมีีธรรมาภิิ บ าลของ กฟผ. ให้้

จรรยาบรรณ การป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต รวมทั้้�งการ

สายงานต่่าง ๆ และหน่่วยงานขึ้้น
ิ กรรมภายใต้้
� ตรงผู้้�ว่่าการนำำ�กิจ

กฟผ. (ศปท.กฟผ.) เป็็นผู้้�ติิดตามการส่่งเสริิมจริิยธรรมและ
บริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่ย
� วกัับการทุุจริต
ิ อย่่างเป็็นระบบ

ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียรัั บ รู้้� เป็็ นต้้ น โดยมีีการมอบหมายให้้
แผนปฏิิ บััติิการไปสู่่�การปฏิิ บััติิให้้ครอบคลุุมทั่่� วทั้้� งองค์์ การ

และรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้ ศปท.กฟผ. คณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และคณะกรรมการ

กฟผ. ทราบทุุกไตรมาส
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ด้้วยประสบการณ์์การดููแลความมั่่�นคง
ด้้านพลัังงานของประเทศไทยมาอย่่างยาวนาน
กฟผ. พร้้อมนำำ�ความรู้้�ความสามารถ
มาให้้บริิการประชาชน โดยมุ่่�งเน้้น
ทำำ�ธุุรกิิจพลัังงานสะอาด เพื่่�อส่่งเสริิม
การใช้้พลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อม
ให้้คนไทยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
กฟผ. ได้้บุุกธุุรกิิจใหม่่
EGAT EV Business Solutions
ไม่่ว่่าจะเป็็น สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า
EleX by EGAT พร้้อมกัับพััฒนา
แอปพลิิเคชััน EleXA
ธุุรกิิจสมาร์์ทอีีวีีชาร์์จเจอร์์ขนาดเล็็ก
แบบครบวงจรภายใต้้แบรนด์์ Wallbox
และระบบบริิหารจััดการ
เครืือข่่ายสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า BackEN
นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังเดิินหน้้า
ธุุรกิิจซื้้�อขายเครดิิต
การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียน (REC)

การดำำ�เนิินงานตามพระราชบััญญััติิ
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปีี 2564
ภายใต้้ บทบััญญััติิแห่่ง พ.ร.บ. ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ

ระบบส่่งไฟฟ้้า ข้้อมููลการผลิิต การจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า แผนพััฒนา

ของ กฟผ. ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่กำ
� �ำ หนดนโยบาย มาตรการ หรืือหลัักเกณฑ์์

ข้้อมููลข่่าวสาร การติิดต่่อสอบถามและรัับข้้อร้้องเรีียน รวมทั้้�ง

ข่่ า วสาร โดยความเห็็ นช อบของรองผู้้�ว่่ า การยุุ ท ธศาสตร์์

กฟผ. ได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น

พ.ศ. 2540 กฟผ. ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารข้้อมููลข่่าวสาร

เกี่่�ยวกัับการจััดการระบบ การอนุุญาตและการบริิการข้้อมููล

และมีีศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสาร กฟผ. ทำำ�หน้้าที่่� ให้้บริิการข้้อมููล

และโครงการก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าต่่าง ๆ เป็็นต้้น เพื่่� อให้้บริิการ

การแจ้้งเหตุุ ซึ่่�งประชาชนจะเข้้าถึึงข้้อมููลและการติิดต่่อกัับ

ของ กฟผ. ตามนโยบายการบริิหารข้้อมููลข่่าวสารของ กฟผ.

ทั้้� ง นี้้� กฟผ. ยัั ง เปิิ ดช่่ อ งทางการให้้ บ ริิ ก าร การสื่่� อสาร

กฟผ. แก่่ ผู้้� ขอรัั บ บริิ ก ารด้้ ว ยความเสมอภาคโปร่่ ง ใส และ

EGAT1416 และ Twitter/EGAT1416

ที่่ไ� ด้้ประกาศไว้้ว่่า กฟผ. มุ่่�งมั่่�นในการให้้บริิการข่่าวสารของ

เป็็นไปตามบทบััญญััติิแห่่ง พ.ร.บ. ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่่� นที่่�เกี่่�ยวข้้อง การเปิิดเผยและให้้

บริิการข้้อมููลข่่าวสารของ กฟผ. ได้้กำำ�หนดขอบเขตและวิิธีี
ดำำ�เนิินงานไว้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิภายใต้้การสั่่�งการที่่�ชััดเจน

และสอดคล้้องตาม พ.ร.บ. ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยมีีการให้้บริิการข้้อมููลในหลายลัักษณะ เช่่น เอกสารข้้อมููล
ข้้อมููลทางอิินเตอร์์เน็็ต ระบบบริิการข้้อมููลทางโทรศััพท์์ โทรสาร

เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสาร กฟผ. นอกจากนี้้� ประชาชน

ยัังสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้ด้้วยตนเอง ณ ศููนย์์ข้้อมููล
ข่่าวสาร กฟผ. สำำ�นัก
ั งานใหญ่่ กฟผ.

สำำ�หรัับข้้อมููลและเอกสารสำำ�คััญที่่�มีีเนื้้� อหารายละเอีียดมาก
จะจััดเก็็บไว้้ที่่�หน่่วยงานระดัับฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในแต่่ละเรื่่�อง
โดยตรง โดยกำำ�หนดเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ประสานงานประจำำ�ฝ่่ายไว้้

ประชาสัั ม พัั นธ์์ ในรููปแบบสื่่�อ สัั ง คมออนไลน์์ Facebook/

ระบบบริิการข้้อมููลทางโทรศััพท์์
EGAT Call Center
ระบบ EGAT Call Center ของ กฟผ. ได้้จััดไว้้เพื่่� อให้้บริิการ
และอำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชน ในการติิดต่่อสอบถาม

ขอรัับบริิการข้้อมููลข่่าวสาร ตลอดจนประโยชน์์สาธารณะที่่�

เกี่่�ยวข้้อง และการให้้คำำ�แนะนำำ�ทางโทรศััพท์์ รวมทั้้�งเพื่่� อเป็็น
ช่่องทางสำำ�หรัับการรัับแจ้้ งเหตุุด่่วนเหตุุร้้าย เหตุุขััดข้้องที่่�

เกิิดขึ้นกั
�้ ับระบบส่่งไฟฟ้้าแรงสููงของ กฟผ. ซึ่่�งทำำ�ให้้ประชาชน
ทั่่�วประเทศได้้รัับความสะดวกรวดเร็็วในการติิดต่่อกัับ กฟผ.

ตลอด 24 ชั่�่วโมง ด้้วยหมายเลขโทรคมนาคมพิิเศษ 4 หลััก

EGAT Call Center 1416

อำำ�นวยความสะดวก ซึ่�่งสามารถติิ ดต่่อขอรัับบริิการได้้ ทาง
โทรศััพท์์ จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือติิดต่่อได้้ด้้วยตนเอง

การให้้บริิการข้้อมููลทางอิินเตอร์์เน็็ต

ช่่องทางการให้้บริิการ การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
ในรููปแบบสื่่�อสัังคมออนไลน์์
และ EGAT Call Center

กฟผ. ได้้นำ�ข้
ำ อ
้ มููลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของ กฟผ. จััดแสดง
ไว้้บนเว็็บไซต์์ กฟผ. (www.egat.co.th) และเว็็บไซต์์ สำำ�นัก
ั งาน

คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ (ในระบบศููนย์์ข้อ
้ มููล

ข่่ า วสารอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ข องราชการ : www.oic.go.th)
ซึ่่�งประชาชนสามารถเข้้าทำำ�การสืืบค้้นได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง

เช่่ น ข้้ อ มููลการดำำ� เนิิ น ภารกิิ จ ของ กฟผ. ข้้ อ มููลโรงไฟฟ้้ า
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การดำำ�เนิินงานของศููนย์์ข้อ
้ มููลข่่าวสาร
ในรอบปีี 2564

การดำำ�เนิินการเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์
จากประชาชน

1. การให้้บริิการข้้อมููลผ่่านทางโทรศััพท์์ ตอบคำำ�ถามทาง

กฟผ. บริิหารงานโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล ดำำ�เนิินงานอย่่าง

	ด้้วยตนเอง ณ ที่่ทำ
� �ำ การศููนย์์ข้อ
้ มููลข่่าวสาร กฟผ. ในเวลา

การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

2. การให้้บริิการผ่่านระบบหมายเลข EGAT Call Center

ผ่่ า นช่่ อ งทางต่่ า ง ๆ ได้้ แ ก่่ ระบบจัั ด การข้้ อ คิิ ด เห็็ น และ

เว็็ บ ไซต์์ กฟผ. การให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ผู้้� ขอเข้้ า สืื บ ค้้ นข้้ อ มููล

	ราชการ

1416 ซึ่�่งในปีี 2564 (ระหว่่างเดืือนมกราคม - ธัันวาคม

2564) มีีผู้้�ใช้้บริิการเรีียกเข้้า จำำ�นวน 4,771 สาย โดยมีี
ประเด็็นการติิดต่่อในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�

•	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการผลิิตและส่่งไฟฟ้้า

•	ข้้อมููลด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน และนวััตกรรมยานยนต์์

		

ไฟฟ้้า

•	ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับการซื้้� อขายไฟฟ้้า และงานจััดซื้้�อจััดจ้้าง

โปร่่งใส รัับผิิดชอบ และตรวจสอบได้้ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับ

โดยสามารถแจ้้งเบาะแส ข้้อเสนอแนะ ข้้อร้้องเรีียน และอื่่�น ๆ

ข้้อร้้องเรีียน (Internet และ Intranet กฟผ.) ระบบรัับฟัังเสีียง

จากลููกค้้า (EGAT-VOC) ระบบ EGAT Call Center 1416
ระบบการจััดการเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ของรััฐบาล (1111) รวมถึึง
หนัังสืือเข้้า จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 166 เรื่่�อง

แผนภููมิิแสดงข้้อคิิดเห็็น ปีี 2564
� ง
จำำ�แนกตามช่่องทางรัับเรื่่อ

•	กิิจกรรมงานด้้าน CSR ของ กฟผ.

•

การรัับนัักศึึกษาเข้้าฝึึกงาน การรัับสมััครงาน การเยี่่ย
� มชม

หนัังสืือเข้้า
� ง 43.37%
72 เรื่่อ

		กิิจการและบ้้านพัักของเขื่่�อน

ระบบจััดการเรื่่�องราว
ร้้องทุุกข์์ของรััฐบาล (1111)
� ง 6.02%
10 เรื่่อ

•	ติิดต่่อพนัักงานและหน่่วยงานใน กฟผ.

•

แจ้้ ง เหตุุ ด่่ ว นเหตุุ ร้้ า ยเกี่่� ย วกัั บ ระบบส่่ ง ไฟฟ้้ า และ

ระบบ EGAT Call Center
� ง 10.24%
17 เรื่่อ

		ข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ

3. การให้้บริิการข้้อมููลผ่่านศููนย์์ข้อ
้ มููลข่่าวสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์

ระบบรัับฟัังเสีียงจากลููกค้้า
(EGAT-VOC)
� ง 8.43%
14 เรื่่อ

ของราชการ หน่่วยงานการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

(www.oic.go.th/infocenter6/623/) ตามนโยบายของ

	สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ (กขร.)

คณะกรรมการบริิหารข้้อมููลข่่าวสาร
ของ กฟผ.

Internet
� ง 13.86%
23 เรื่่อ
Intranet
� ง 18.07%
30 เรื่่อ

คณะกรรมการบริิหารข้้อมููลข่่าวสารของ กฟผ. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�

การบริิหารจััดการข้้อคิิดเห็็น/
ข้้อร้้องเรีียน

หลัักเกณฑ์์เกี่่ย
� วกัับการบริิหารจััดการระบบ และการให้้บริิการ

ศููนย์์จััดการข้้อคิิดเห็็น กฟผ. ได้้นำ�ข้
ำ ้อคิิดเห็็น/ข้้อร้้องเรีียนที่่�

และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบาย มาตรการ หรืือ

ข้้อมููลข่่าวสาร ตลอดจนพิิจารณาข้้อร้้องเรีียนหรืือคำำ�คััดค้้าน

ได้้รัับจากทั้้�ง 6 ช่่องทางดัังกล่่าว ส่่งให้้หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

เป็็นมติิในที่่�ประชุุม ให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไปดำำ�เนิินการใน

ให้้ผู้้�ร้้องเรีียนทราบแล้้ว

ตาม พ.ร.บ. ว่่าด้้วยข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุุป
แต่่ละประเด็็นต่่อไป

พิิจารณาดำำ�เนิินการ โดยได้้ยุุติิเรื่่�อง รวมทั้้�งได้้ชี้้�แจง และแจ้้ง
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การพััฒนาระบบไฟฟ้ ้า
และแผนงานในอนาคต
โครงการพััฒนาโรงไฟฟ้้าใหม่่ของ กฟผ.
โครงการพััฒนาโรงไฟฟ้้าใหม่่ของ กฟผ. ตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบัับปรัับปรุุ ง
ครั้้�งที่่� 1 (PDP2018 Rev.1) ที่่�อยู่่�ระหว่่างการขออนุุมัติ
ั ิโครงการจากคณะรััฐมนตรีี มีีดัังนี้้�

1. โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน
1.1 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมน้ำำ�พอง ชุุดที่่� 3
(โครงการโรงไฟฟ้้าน้ำำ�พองทดแทน)

			ก่่ อ สร้้ า งภายในพื้้� น ที่่� โ รงไฟฟ้้ า น้ำำ�พ อง ตำำ�บลน้ำ�พ
ำ อง อำำ� เภอน้ำำ�พ อง จัั ง หวัั ด ขอนแก่่ น

			 เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม (Combined Cycle Power Plant) ขนาดกำำ�ลัังผลิิต

			 ตามสััญญา 650 เมกะวััตต์์ สร้้างขึ้้น
� ะปลดออกจาก
� เพื่่� อทดแทนโรงไฟฟ้้าน้ำำ�พอง ชุุดที่่� 1-2 ที่่จ
			 ระบบไฟฟ้้าในปีี 2568 เพื่่� อรัักษาความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
			 และรัักษาเสถีียรภาพระบบไฟฟ้้าในภาพรวมของประเทศ ผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ

			 เป็็นเชื้้�อเพลิิงหลััก และใช้้น้ำ�มั
ำ ันดีีเซลเป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�รอง มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบ

กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญา

650
เมกะวััตต์์

สร้้างขึ้้�นเพื่่�อ
ทดแทน
โรงไฟฟ้า้ น้ำำ��พอง
ชุุดที่่� 1-2

			 เชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2568

1.2 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนแม่่เมาะ เครื่่�องที่่� 15
(โครงการโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะทดแทน เครื่่�องที่่� 8-9)

กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญา

			ก่่ อ สร้้ า งภายในพื้้� น ที่่� โ รงไฟฟ้้ า แม่่ เ มาะ ตำำ�บล แม่่ เ มาะ อำำ� เภอแม่่ เ มาะ จัั ง หวัั ดลำำ� ปาง

600

			 เมกะวััตต์์ สร้้างขึ้้น
� ะปลดออกจากระบบไฟฟ้้า
� เพื่่� อทดแทนโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ เครื่่�องที่่� 8-9 ที่่จ

สร้้างขึ้้�นเพื่่�อ
ทดแทน
โรงไฟฟ้า้ แม่่เมาะ
เครื่่�องที่่� 8-9

			 เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อน (Thermal Power Plant) ขนาดกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา 600

			 เพื่่� อรัักษาความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าในภาคเหนืือและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ รวมถึึงรัักษา

			 เสถีย
ี รภาพของระบบไฟฟ้้าของประเทศ ผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้ถ่า่ นหิินลิิกไนต์์จากเหมืืองแม่่เมาะ

			 เป็็นเชื้้�อเพลิิง โดยมีีระบบควบคุุมมลสารด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย และมีีค่่าควบคุุมมลสาร

เมกะวััตต์์

			ที่่ดีี
� กว่่าเกณฑ์์มาตรฐานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าสู่่ร� ะบบเชิิงพาณิิชย์ใ์ นปีี 2569
1.3 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมพระนครใต้้ ชุุดที่่� 5-7
(โครงการโรงไฟฟ้้าพระนครใต้้ (ส่่วนเพิ่่ม
� ))

			ก่่อสร้้างภายในพื้้�นที่่โ� รงไฟฟ้้าพระนครใต้้ ตำำ�บลบางโปรง อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ จัังหวััด
			 สมุุทรปราการ เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม (Combined Cycle Power Plant) จำำ�นวน 3 ชุุด
			 โดยชุุดที่่� 5 มีีขนาดกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา 700 เมกะวััตต์์ และชุุดที่่� 6-7 มีีขนาดกำำ�ลัังผลิิต

			 ตามสััญญารวม 1,400 เมกะวััตต์์ (2x700) เพื่่� อรัักษาความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าและ
			 ตอบสนองความต้้องการไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้�้นในเขตนครหลวง ผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ

			 เป็็นเชื้้�อเพลิิงหลััก และใช้้น้ำ�มั
ำ ันดีีเซลเป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�รอง ชุุ ดที่่� 5 มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้า

			 เข้้าสู่่�ระบบเชิิงพาณิิชย์์ ในปีี 2569 และชุุดที่่� 6-7 ในปีี 2570
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ชุุดที่่� 5
กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญา

700
เมกะวััตต์์

ชุุดที่่� 6-7
กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญารวม

1,400
เมกะวััตต์์

รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

1.4 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมพุุนพิิน ชุุดที่่� 1-2

กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญารวม

(โครงการโรงไฟฟ้้าสุุราษฎร์์ธานีี ชุุดที่่� 1-2)

			ก่่อสร้้างภายในพื้้�นที่่�โรงไฟฟ้้าสุุราษฎร์์ธานีีเดิิม ตำำ�บลเขาหััวควาย อำำ�เภอพุุนพิิน จัังหวััด

			สุุราษฎร์์ธานีี เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม (Combined Cycle Power Plant) จำำ�นวน

			 2 ชุุด ขนาดกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาชุุดละ 700 เมกะวััตต์์ รวม 1,400 เมกะวััตต์์ เพื่่� อรัักษา
			 ความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าในภาคใต้้ โดยเฉพาะฝั่งอัั
่� นดามัันที่่�ยังั ขาดโรงไฟฟ้้าหลัักในพื้้�นที่่�

			พร้้อมรองรัั บ การขยายตัั ว ทางด้้ า นเศรษฐกิิ จ และการท่่ อ งเที่่� ยวของภาคใต้้ ผลิิ ต ไฟฟ้้ า

1,400

เมกะวััตต์์			
เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคง
ของระบบไฟฟ้ ้าในภาคใต้้
โดยเฉพาะฝั่่� งอัันดามััน

			 โดยใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลััก และใช้้น้ำ�มั
ำ ันดีีเซลเป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�รอง มีีกำำ�หนด

			จ่่ายไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบเชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2570 และ 2572 ตามลำำ�ดัับ
1.5 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมพระนครเหนืือ ชุุดที่่� 3

กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญา

(โครงการโรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ (ส่่วนเพิ่่ม
� ) ระยะที่่� 1)

			ก่่อสร้้างภายในพื้้�นที่่โ� รงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ และพื้้�นที่่สำ
� ำ�นัก
ั งานกลาง กฟผ. ตำำ�บลบางกรวย

			อำำ�เภอบางกรวย จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม (Combined Cycle

			 Power Plant) ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตตามสััญญา 700 เมกะวััตต์์ เพื่่� อรัักษาความมั่่�นคงของ

			 ระบบไฟฟ้้าระยะยาวในเขตนครหลวงและปริิมณฑล รวมถึึงพื้้�นที่่� ใกล้้เคีียง ผลิิตไฟฟ้้า
			 โดยใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิง มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบเชิิงพาณิิชย์์ในปีี 2571

700

เมกะวััตต์์			
เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคง
ของระบบไฟฟ้า้
ในเขตนครหลวง
ปริิมณฑล และ
พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง

2. โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ท้้ายเขื่่อ
� นชลประทาน
โครงการระยะที่่� 1

คณะรััฐมนตรีีอนุุมััติิโครงการ เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2550 ให้้ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าท้้ายเขื่่�อนชลประทาน จำำ�นวน 6 เขื่่�อน

ประกอบด้้วยเขื่่�อนเจ้้าพระยา เขื่่�อนนเรศวร เขื่่�อนแม่่กลอง เขื่่�อนขุุนด่่านปราการชล เขื่่�อนป่่าสัักชลสิิทธิ์์� และเขื่่�อนแควน้้อย

	บำำ�รุุงแดน มีีกำำ�ลัังผลิิตรวม 78.7 เมกะวััตต์์ ปััจจุุบัันก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จและผลิิตไฟฟ้้าแล้้ว
โครงการระยะที่่� 2

คณะรััฐมนตรีีอนุุมััติิโครงการเมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2554 ให้้ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าท้้ายเขื่่�อนชลประทาน จำำ�นวน 3 เขื่่�อน
ประกอบด้้วยเขื่่�อนกิ่่�วคอหมา เขื่่�อนคลองตรอน และท้้ายเขื่่�อนจุุฬาภรณ์์ (เขื่่�อนของ กฟผ.) โดยมีีกำำ�ลัังผลิิตรวม 9.25

เมกะวััตต์์ โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนกิ่่�วคอหมาจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2561 โรงไฟฟ้้าท้้ายเขื่่�อนจุุฬาภรณ์์

	จ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2562 และโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ท้้ายเขื่่�อนคลองตรอนจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์
เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563
โครงการระยะที่่� 3

คณะรััฐมนตรีีอนุุมััติิโครงการ เมื่่�อวัั นที่่� 12 กัันยายน 2560 ให้้ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนผาจุุก มีีกำำ�ลัังผลิิตรวม

14 เมกะวััตต์์ ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง และมีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ภายในเดืือนธัันวาคม 2565
โครงการระยะที่่� 4

กฟผ. ศึึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ขนาดเล็็ก เพื่่� อเตรีียมความพร้้อมในการขออนุุมััติิพััฒนาโครงการ

ในปีี 2564-2565 ตามแผน PDP2018 Rev.1 จำำ�นวน 7 โครงการ ดัังนี้้�
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การพััฒนาระบบไฟฟ้้าและแผนงานในอนาคต

กำำ�ลัังผลิิต

ประมาณการ
แล้้วเสร็็จ

โครงการ

จัังหวััด

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนลำำ�ตะคอง

นครราชสีีมา

1.50

2568

พะเยา

2.00

2568

กาฬสิินธุ์์�

2.50

2568

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนห้้วยแม่่ท้้อ

ตาก

1.25

2569

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนพญาแมน

พิิ ษณุุโลก

3.00

2569

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนปราณบุุรีี

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

1.50

2570

อุุตรดิิตถ์์

2.00

2570

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนน้ำำ��ปี้้�
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนลำำ�ปาว

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนน้ำำ��ปาด

(เมกะวััตต์์)

13.75

กำำ�ลัังผลิิตรวม

โครงการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ� ขนาดเล็็ ก ที่่� อ ยู่่� ร ะหว่่ า งการศึึกษาความเหมาะสมโครงการ ตามแผน PDP2018 Rev.1

	มีีจำำ�นวน 17 โครงการ ดัังนี้้�
โครงการ

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนน้ำำ��กอน

จัังหวััด

กำำ�ลัังผลิิต
(เมกะวััตต์์)

ประมาณการ
แล้้วเสร็็จ

น่่าน

2.00

2571

ยโสธร

4.00

2571

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนน้ำำ��กิิ

น่่าน

1.00

2572

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนแม่่ละเมาตอนกลาง

ตาก

1.50

2572

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนห้้วยอุ่่�มเปี้้� ยมตอนบน

ตาก

1.50

2573

นครศรีีธรรมราช

2.00

2573

ขอนแก่่น

1.50

2574

ชลบุุรีี

1.00

2574

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนทัับเสลา

อุุทััยธานีี

1.50

2575

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนกระเสีียว

สุุพรรณบุุรีี

1.50

2575

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนแม่่กวงอุุดมธารา

เชีียงใหม่่

1.00

2576

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนแม่่สรวย

เชีียงราย

2.00

2576

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนแม่่วงก์์

นครสวรรค์์

12.00

2577

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนแม่่ขาน

เชีียงใหม่่

16.00

2577

ตาก

4.50

2578

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนห้้วยสะตอ

จัันทบุุรีี

1.50

2579

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนลำำ�สะพุุ ง

ชััยภููมิิ

0.75

2580

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนยโสธร-พนมไพร

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนห้้วยน้ำำ��ใส
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนชนบท
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนคลองหลวง

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนแม่่ปิิงตอนล่่าง

กำำ�ลัังผลิิตรวม
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55.25

3. โครงการพััฒนาโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ
กฟผ. ได้้ศึึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�แบบสููบกลัับเขื่่�อนจุุฬาภรณ์์
จัังหวััดชัย
ั ภููมิิ ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 800 เมกะวััตต์์ แล้้วเสร็็จ ปััจจุุบัน
ั อยู่่ร� ะหว่่างจััดทำำ�รายงานการประเมิิน

กำำ�ลัังผลิิต

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�แบบสููบกลัับบริิเวณพื้้�นที่่�ภาคใต้้ของประเทศไทยเพิ่่�มเติิม เพื่่� อพััฒนาเป็็นแหล่่ง

เมกะวััตต์์			

ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และศึึกษาศัักยภาพโครงการ
เก็็บกัักพลัังงาน (Energy Storage) ในอนาคตต่่อไป

800

ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�
รายงานการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม

4. โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน
4.1 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�ร่ว
่ มกัับโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนสิิริินธร
จัังหวััดอุุบลราชธานีี

			 เป็็ น โครงการในระยะนำำ�ร่่ อ งของการพัั ฒ นาระบบผลิิ ต ไฟฟ้้ า แบบไฮบริิ ด (Hybrid)

กำำ�ลัังผลิิต
ตามสััญญา

			 จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนทุ่่�นลอยน้ำำ�ในพื้้�นที่่�อ่่างเก็็บน้ำ�ำ เขื่่�อนของ กฟผ. ร่่วมกัับพลัังน้ำำ�

45

			 System: EMS) เพื่่� อประเมิินผลสั่่�งการให้้โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เดิิ นเครื่่�องจ่่ ายกระแสไฟฟ้้า

มีีระบบจััดการพลัังงาน
(Energy Management
System: EMS)

			มีีขนาดกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา 45 เมกะวััตต์์ โดยมีีระบบจััดการพลัังงาน (Energy Management

			ร่่ วมกัั บ โรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ไ ด้้ อ ย่่ า งเหมาะสม และช่่ ว ยเพิ่่� ม ความยืืดหยุ่่�น

			 ในการบริิ ห ารจัั ด การ ได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากคณะรัั ฐ มนตรีี เมื่่� อ วัั น ที่่� 29 ตุุ ล าคม 2562

เมกะวััตต์์

			 โดยดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จและสามารถจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial Operation Date:

			 COD) ในวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564

4.2 โครงการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานแสงอาทิิตย์์ ทุ่่� นลอยน้ำำ�ร่่ ว มกัั บ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนอุุบลรััตน์์ จัังหวััดขอนแก่่น

			มีีขนาดกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา 24 เมกะวััตต์์ เป็็นโครงการผลิิต

			 ไฟฟ้้าแบบผสมผสานหรืือไฮบริิด (Hybrid) ระหว่่ างพลัั งงาน
			 แสงอาทิิตย์์และโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ที่่�มีีอยู่่�เดิิม ในลัักษณะเดีียวกัับ

			 โครงการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ทุ่่� นลอยน้ำำ�ร่่ วมกัั บ

			 โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนสิิริน
ิ ธร และได้้ติิดตั้้�งระบบกัักเก็็บพลัังงาน

			 แบบแบตเตอรี่่� (Battery Energy Storage System: BESS)
			 เพื่่� อกัักเก็็บพลัังงานและนำำ�มาจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าไปในระบบในช่่วง

			 เปลี่่�ยนถ่่ ายการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนทั้้� งสองชนิิด
			จึึงช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และสร้้างเสถีียรภาพในการผลิิตไฟฟ้้า
			 ให้้ ดีียิ่่� ง ขึ้้� น ปัั จ จุุ บัั น โครงการอยู่่� ร ะหว่่ า งการขออนุุ มัั ติิ จ าก

			 คณะรัั ฐ มนตรีี โดยมีีกำำ� หนดจ่่ า ยไฟฟ้้ า เข้้ า ระบบเชิิ ง พาณิิ ชย์์
			 (Commercial Operation Date: COD) ภายในปีี 2566
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4.3 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�พัฒ
ั นาตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580
(PDP2018 Rev.1) จำำ�นวน 2,725 เมกะวััตต์์

โครงการ

กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง
(เมกะวััตต์์)

กำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้า
เข้้าระบบเชิิงพาณิิชย์์

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนสิิริินธร

45

2564

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนอุุบลรััตน์์

24

2566

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนภููมิิพล

158

2569

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์

140

2569

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนวชิิราลงกรณ

50

2570

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์ ส่่วนขยาย

280

2572

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนภููมิิพล ส่่วนขยาย

300

2573

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนวชิิราลงกรณ ส่่วนขยาย

250

2574

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์ ส่่วนขยาย 2

300

2575

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนจุุฬาภรณ์์

40

2576

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนบางลาง

78

2576

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนภููมิิพล ส่่วนขยาย 2

320

2576

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนรััชชประภา

140

2577

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนสิิริิกิิติ์์�

325

2578

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนรััชชประภา ส่่วนขยาย

100

2579

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ��ร่่วมกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่�อนสิิริิกิิติ์์� ส่่วนขยาย

175

2580
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โครงการรัับซื้้อ
� ไฟฟ้้า (PDP2018 Rev.1)
การรัับซื้้อ
� ไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP)
ระหว่่ างปีี 2564-2570 มีีโครงการที่่� ได้้ ลงนามสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) กัับ กฟผ. และอยู่่�ระหว่่ างเตรีียมการก่่อสร้้าง
จำำ�นวน 6 โครงการ กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้ารวมทั้้�งสิ้้�น 6,940 เมกะวััตต์์

โครงการ

กำำ�ลัง
ั ผลิิตตามสััญญา
(เมกะวััตต์์)

กำำ�หนดแล้้วเสร็็จ

บริิษััท Gulf SRC จำำ�กััด

1,250 (2x625)

-	ชุุดที่่� 1 เริ่่�มต้้นซื้้�อขายไฟฟ้้า 31	มีี.ค. 2564
-	ชุุดที่่� 2 เริ่่�มต้้นซื้้�อขายไฟฟ้้า 1 ต.ค. 2564

บริิษััท Gulf SRC จำำ�กััด

1,250 (2x625)

มีี.ค. และ ต.ค. 2565

บริิษััท Gulf PD จำำ�กััด

1,250 (2x625)

มีี.ค. และ ต.ค. 2566

บริิษััท Gulf PD จำำ�กััด

1,250 (2x625)

มีี.ค. และ ต.ค. 2567

บริิษััท หิินกอง เพาเวอร์์ จำำ�กััด

1,400 (2x700)

ม.ค. 2567 และ 2568

บริิษััท บููรพา พาวเวอร์์ เจเนอเรชั่่�น จำำ�กััด

540 (1x540)

พ.ย. 2570

รวม

6,940

การรัับซื้้อ
� ไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก (SPP)
โครงการรัับซื้� อ
้ ไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็กที่่�คาดว่่าจะจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบระหว่่างปีี 2563-2568 รวมทั้้�งสิ้้�น 1,109
เมกะวััตต์์ โดยแบ่่งเป็็นปริิมาณรัับซื้� อ
้ ไฟฟ้้าระบบ Cogeneration จำำ�นวน 790 เมกะวััตต์์ และปริิมาณรัับซื้� อ
้ ไฟฟ้้าจากพลัังงาน

หมุุนเวีียนจำำ�นวน 319 เมกะวััตต์์
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การรัับซื้้อ
� ไฟฟ้้าจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ปััจจุุบััน กฟผ. มีีการรัับซื้� อ
้ ไฟฟ้้าจากประเทศเพื่่� อนบ้้านแล้้วจำำ�นวน 9 โครงการ รวมกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา 5,720.6 เมกะวััตต์์
โครงการ

ประเทศ

กำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา
(เมกะวััตต์์)

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เทิิน-หิินบุุน

สปป.ลาว

434

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ห้้วยเฮาะ

สปป.ลาว

126

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��เทิิน 2

สปป.ลาว

948

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��งึึม 2

สปป.ลาว

596.6

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ไซยะบุุรีี

สปป.ลาว

1,220

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��น้ำำ��เงี้้�ยบ 1

สปป.ลาว

269

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เซเปีียน-เซน้ำำ��น้้อย

สปป.ลาว

354

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนหงสา

สปป.ลาว

1,473

โครงการสายส่่งเชื่่�อมโยง ไทย-มาเลเซีีย

สหพัั นธรััฐมาเลเซีีย

300
5,720.6

รวม

ปััจจุุบััน มีีโครงการที่่�ได้้ลงนามสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) กัับ กฟผ. และอยู่่�ระหว่่างเตรีียมการก่่อสร้้าง จำำ�นวน 1 โครงการ
กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้ารวมทั้้�งสิ้้�น 514.3 เมกะวััตต์์
โครงการ

ประเทศ

เชื้้�อเพลิิง

โครงการน้ำำ��เทิิน 1

สปป.ลาว

พลัังน้ำำ��
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

กำำ�ลัังผลิิต
(เมกะวััตต์์)

514.3

กำำ�หนดแล้้วเสร็็จ
พ.ค. 2565

โครงการก่่อสร้้างและปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้า
โครงการที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติิ
1. โครงการขยายระบบไฟฟ้้าในเขตกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล ระยะที่่� 2 (GBAS2)

เป็็ น โครงการต่่ อ เนื่่� อ งจากโครงการขยายระบบไฟฟ้้ า

ในเขตกรุุ งเทพฯ และปริิมณฑล ระยะที่่� 1 มีีวงเงิินลงทุุน
โครงการ 9,170 ล้้านบาท ประกอบด้้วยงานก่่อสร้้างสายส่่ง

4. โครงการปรัับปรุุงและขยายระบบส่่งไฟฟ้้าที่่เ� สื่่�อมสภาพ
ตามอายุุการใช้้งานระยะที่่� 1 : ส่่วนสายส่่งไฟฟ้้าแรงสููง

(RLP1)

เป็็นโครงการปรัับปรุุงและขยายสายส่่ง กฟผ. ทั่่�วประเทศ

	ที่่� เสื่่�อมสภาพตามการใช้้งานและมีีอายุุ การใช้้งานนาน

ความยาว 89.03 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้า

	วงเงิิ น ลงทุุ น โครงการ 9,850 ล้้ า นบาท ประกอบด้้ ว ย

งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 9,200 เมกะโวลต์์แอมแปร์์ (MVA)

331 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างปรัับปรุุงและขยายสถานีี

งานขยายระบบเบ็็ดเตล็็ ด 21 งาน ความก้้ าวหน้้าของ

ณ เดืือนพฤศจิิ กายน 2564 ร้้อยละ 91.75 คาดว่่ าจะ

แรงสููงแห่่งใหม่่ 1 แห่่ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 4 แห่่ง

งานติิ ดตั้้� ง Capacitor Bank 672 เมกะวาร์์ (MVAr)
งานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 92.10
คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2565

2. โครงการปรัับปรุุงและขยายระบบส่่งไฟฟ้้าที่่เ� สื่่�อมสภาพ

ตามอายุุการใช้้งานระยะที่่� 1 : ส่่วนสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง
(RSP1)

	อุุ ปกรณ์์ไฟฟ้้าและโครงสร้้างอาคารภายในสถานีีไฟฟ้้า

แรงสููงของ กฟผ. จำำ�นวนมากมีีอายุุ การใช้้งานมานาน

งานก่่อสร้้างปรัับปรุุงสายส่่ง จำำ�นวน 15 สายส่่ง ความยาว

ไฟฟ้้ า แรงสููง 14 แห่่ง ความก้้ า วหน้้า ของงานก่่ อ สร้้า ง

แล้้วเสร็็จในปีี 2569

5. โครงการพัั ฒ นาระบบส่่ ง ไฟฟ้้ า บริิเวณจัั ง หวัั ด เลย

หนองบัั ว ลำำ�ภูู และขอนแก่่ น เพื่่� อรัั บ ซื้้� อไฟฟ้้ า จาก
โครงการใน สปป.ลาว (LNKP)

เป็็ น โครงการก่่ อ สร้้ า งระบบส่่ ง ไฟฟ้้ า เพื่่� อรัั บซื้� ้ อไฟฟ้้ า

จากโครงการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ� เขื่่� อ นไซยะบุุ รีี และเพิ่่� ม

ความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า วงเงิินลงทุุนโครงการ 12,060

	จึึงเสื่่�อมสภาพและมีีความเสี่่�ยงที่่� จะเกิิ ดความไม่่พร้้อม

	ล้้ า นบาท ประกอบด้้ ว ย งานก่่ อ สร้้ า งสายส่่ ง ความยาว

หรืือเพิ่่�มเติิ มอุุปกรณ์์ระบบส่่งไฟฟ้้าและอาคารควบคุุม

แรงสููงแห่่ ง ใหม่่ 3 แห่่ ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้ า แรงสููง

ความพร้้อมจ่่าย ความเชื่่�อถืือได้้ และความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า

ของงานก่่ อ สร้้ า ง ณ เดืือนพฤศจิิ ก ายน 2564 ร้้ อ ยละ

ในการจ่่ ายไฟฟ้้าได้้ จึึงมีีแผนปรัับปรุุ ง/เปลี่่�ยนทดแทน

ในสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงที่่�มีีอายุุการใช้้งานมานาน เพื่่� อให้้มีี

โดยมีีวงเงิินลงทุุนโครงการ 3,815 ล้้านบาท ประกอบด้้วย

งานก่่อสร้้างปรัับปรุุงสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง จำำ�นวน 15 แห่่ง

ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564

	ร้้อยละ 86.39 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566

3. โครงการขยายระบบส่่งไฟฟ้้าหลัักเพื่่�อรองรัับโรงไฟฟ้้า

ผู้้�ผลิิตเอกชนรายเล็็กระบบ Cogeneration ตามระเบีียบ
การรัับซื้้�อไฟฟ้้าปีี พ.ศ. 2553 (SPPC)

เป็็นโครงการขยายระบบส่่งไฟฟ้้าหลัักเพื่่� อรองรัับโรงไฟฟ้้า

ประมาณ 505 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้า

4 แห่่ง งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 3,067 MVA ความก้้าวหน้้า
97.411 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566

6. โครงการปรัับปรุุงและขยายระบบส่่งไฟฟ้้าที่่เ� สื่่�อมสภาพ
ตามอายุุการใช้้งานระยะที่่� 2 (RTS2)

เป็็นโครงการปรัับปรุุงและขยายสายส่่งที่่�เสื่่�อมสภาพตาม

อายุุการใช้้งานต่่อจากโครงการปรัับปรุุ งและขยายระบบ

	ส่่งไฟฟ้้าที่่�เสื่่�อมสภาพตามอายุุการใช้้งาน ระยะที่่� 1 วงเงิิน

	ลงทุุนโครงการประมาณ 21,900 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
งานก่่อสร้้างปรัับปรุุงสายส่่ง จำำ�นวน 11 สายส่่ง ความยาว

	ผู้้�ผลิิตรายเล็็กระบบ Cogeneration วงเงิินลงทุุนโครงการ

1,267 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างปรัับปรุุ งและขยาย

ความยาว 490 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้า

งานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 72.79

10,610 ล้้ า นบาท ประกอบด้้ ว ย งานก่่ อ สร้้ า งสายส่่ ง
แรงสููงแห่่งใหม่่ 1 แห่่ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงและงาน

ปรัับปรุุ งระบบควบคุุมและป้้องกััน 102 แห่่ง งานติิดตั้้�ง

สถานีีไฟฟ้้าแรงสููง จำำ�นวน 19 แห่่ง ความก้้าวหน้้าของ
คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2568

หม้้อแปลง 2,500 MVA ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง

ณ เดืือนพฤศจิิ กายน 2564 ร้้อยละ 91.98 คาดว่่ าจะ
แล้้วเสร็็จในปีี 2566
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7. โครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคตะวัันออก

10. โครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคตะวัันตก

เป็็นโครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคตะวัันออก

เป็็นโครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคตะวัันตก

เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า (TIPE)

เพื่่� อช่่วยเสริิ ม ความมั่่� น คงระบบไฟฟ้้ า รองรัั บ โรงไฟฟ้้ า

และภาคใต้้เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า (TIWS)
และภาคใต้้ เพื่่� อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า โดยการ

	ที่่�เพิ่่�มขึ้�น
้ และช่่วยส่่งเสริิมการขยายตััวของอุุตสาหกรรม

	ก่่อสร้้างสายส่่ง 500 กิิโลโวลต์์ พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงระบบส่่ง

โครงการ 12,000 ล้้านบาท ประกอบด้้ วยงานก่่อสร้้าง

ภาคใต้้ในระยะยาว เพื่่� อส่่งกำำ�ลัังไฟฟ้้าจากภาคตะวัันตก

สถานีีไฟฟ้้าแรงสููงแห่่งใหม่่ 3 แห่่ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้า

ของภาคธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม และการท่่องเที่่�ยวในภาคใต้้

ระบบเบ็็ดเตล็็ด 8 งาน ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง

โครงการ 63,200 ล้้านบาท ประกอบด้้วย งานก่่อสร้้าง

และธุุรกิิจการท่่ องเที่่� ยวในภาคตะวัั นออก วงเงิินลงทุุน

สายส่่งความยาว 469.664 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้าง

แรงสููง 1 แห่่ง งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 3,000 MVA งานขยาย
ณ เดืือนพฤศจิิ กายน 2564 ร้้อยละ 38.42 คาดว่่ าจะ

แล้้วเสร็็จในปีี 2570

8. โครงการขยายระบบไฟฟ้้าในเขตกรุุงเทพฯ

230 กิิโลโวลต์์เพิ่่ม
้ ที่่�
� เติิม ครอบคลุุมการจ่่ายไฟฟ้้าให้้พื้� น

ภาคกลาง ไปยัังภาคใต้้ได้้เพิ่่มม
� ส่่งเสริิมการขยายตััว
� ากขึ้้น

รวมทั้้�งแก้้ไขปััญหาไฟฟ้้าดัับในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ วงเงิินลงทุุน

สายส่่ ง ความยาวประมาณ 2,192 วงจร-กิิ โ ลเมตร

งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงแห่่งใหม่่ 1 แห่่ง งานขยาย

สถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 8 แห่่ง งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 4,000
MVA งานติิดตั้้�ง Capacitor Bank 360 MVAr งานติิดตั้้�ง

และปริิมณฑล ระยะที่่� 3 (GBA3)

Shunt Reactor 1,760 MVAr งานติิดตั้้�ง Static Var

ในเขตกรุุ ง เทพฯ และปริิ ม ณฑล ระยะที่่� 2 เพื่่� อ สนอง

Capacitive 250 MVAr และงานขยายระบบเบ็็ดเตล็็ด

ปริิ ม ณฑล อีีกทั้้� ง เสริิ ม ความมั่่� น คงระบบไฟฟ้้ า ของ

	พฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 61.443 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จ

เป็็ น โครงการต่่ อ เนื่่� อ งจากโครงการขยายระบบไฟฟ้้ า

ความต้้ อ งการไฟฟ้้ า ที่่� เ พิ่่� มขึ้�้ น ในเขตกรุุ ง เทพฯ และ
ประเทศไทย วงเงิิ น ลงทุุ น โครงการ 12,100 ล้้ า นบาท

ประกอบด้้วย งานก่่อสร้้างและปรัับปรุุงสายส่่งความยาว
194.91 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง

แห่่ ง ใหม่่ 2 แห่่ ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้ า แรงสููง 4 แห่่ ง
งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 8,425 MVA งานติิดตั้้�ง Capacitor

Bank 288 MVAr งานขยายระบบเบ็็ ด เตล็็ ด 31 งาน
ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564

	ร้้อยละ 64.23 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2569

9. โครงการขยายระบบส่่งไฟฟ้้า ระยะที่่� 12 (TS12)

เป็็นโครงการต่่อเนื่่� องจากโครงการขยายระบบส่่งไฟฟ้้า

ระยะที่่� 11 วงเงิิ น ลงทุุ น โครงการ 60,000 ล้้ า นบาท

ประกอบด้้วย งานก่่อสร้้างสายส่่งความยาว 3,127.927

Compensator (SVC) ขนาด Inductive 140 MVAr /

10 งาน ความก้้ า วหน้้ า ของงานก่่ อ สร้้ า ง ณ เดืือน

ในปีี 2568

11. โครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณ

ภาคตะวัันออกเฉีย
ี งเหนืือ ภาคเหนืือตอนล่่าง ภาคกลาง

และกรุุงเทพมหานคร เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า

(TIEC)

เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า รองรัับโครงการพลัังงาน

ทดแทนและทางเลืือก ตามแผนการพัั ฒ นาพลัั ง งาน

ทดแทนฯ ของรััฐบาล ร้้อยละ 25 ในระยะเวลา 10 ปีี
(ปีี 2555-2564) รวมกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง 13,927 เมกะวััตต์์

และรองรัับระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอาเซีียน (ASEAN Power
Grid: APG) วงเงิินลงทุุนโครงการ 94,040 ล้้านบาท
ประกอบด้้ ว ย งานก่่ อ สร้้ า งสายส่่ ง ความยาว 2,645

	วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงแห่่งใหม่่

	วงจร-กิิโลเมตร งานขยายสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 13 แห่่ง

หม้้อแปลง 25,700 MVA งานติิ ดตั้้�ง Capacitor Bank

Reactor 2,420 MVAr งานติิดตั้้ง� Static Var System (SVS)

7 แห่่ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 175 แห่่ง งานติิดตั้้�ง

1,770 MVAr งานติิดตั้้�ง Static Var Compensator (SVC)

Inductive 50 MVAr / Capacitive 100 MVAr งานขยาย

ระบบเบ็็ดเตล็็ด 217 งาน ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง

ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 61.319 คาดว่่าจะ

แล้้วเสร็็จในปีี 2568
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 12,000 MVA งานติิดตั้้�ง Shunt

ขนาด Inductive 700 MVAr / Capacitive 1,500 MVAr
และงานขยายระบบเบ็็ดเตล็็ด 2 งาน ความก้้าวหน้้าของ

งานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 24.35
คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2573

12. โครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคเหนืือ
ตอนบนเพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า (TIPN)

เป็็นโครงการปรัับปรุุ งระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคเหนืือ

ตอนบน โดยการก่่อสร้้างสายส่่ง 500 กิิโลโวลต์์ และ 230

	กิิ โ ลโวลต์์ เพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ ให้้ ส ามารถส่่ ง พลัั ง งานไฟฟ้้ า
ไปยัั ง บริิ เ วณจัั ง หวัั ด เชีียงใหม่่ แ ละลำำ�พูู นได้้ เ พิ่่� มขึ้�้ น

เสริิมความมั่่�นคงของระบบส่่งไฟฟ้้า และรองรัับโครงการ

โรงไฟฟ้้าในประเทศเพื่่�อนบ้้านในอนาคต รวมถึึงเป็็นระบบ

จากประเทศเพื่่� อนบ้้าน วงเงิินลงทุุนโครงการ 35,400

	ล้้านบาท ประกอบด้้ วย งานก่่อสร้้างสายส่่งความยาว
1,409 วงจร-กิิโลเมตร งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง

แห่่งใหม่่ 2 แห่่ง งานขยายสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 9 แห่่ง

งานติิ ดตั้้� งหม้้อแปลง 4,000 MVA ความก้้าวหน้้าของ

งานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 13.92
คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2569

โครงข่่ายไฟฟ้้าอาเซีียน (ASEAN Power Grid: APG)

15. โครงการระบบส่่งเพื่่�อรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิต

งานก่่ อ สร้้ า งสายส่่ ง ความยาว 420 วงจร-กิิ โ ลเมตร

เพื่่� อเชื่่� อมโยงโครงการโรงไฟฟ้้ า ผู้้�ผลิิ ต ไฟฟ้้ า เอกชน

	วงเงิินลงทุุนโครงการ 12,240 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
งานก่่อสร้้างสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงแห่่งใหม่่ 1 แห่่ง งานขยาย

สถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 7 แห่่ง งานติิดตั้้�งหม้้อแปลง 3,350

MVA ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง (ณ เดืือนพฤศจิิกายน
2564) ร้้อยละ 19.32 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2567

13. ระบบส่่งไฟฟ้้าสำำ�หรัับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้้า
พระนครใต้้ ระยะที่่� 1 (SBR1)

ไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ ระยะที่่� 3 (IPP3)

รายใหญ่่ (IPP) เข้้ากัับระบบไฟฟ้้าของ กฟผ. เพื่่� อสนอง

ความต้้ องการไ ฟ ฟ้้ า ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น ใ น ภ า ค ต ะ วัั น อ อ ก
และภาคกลาง เพิ่่ม
ั ก
ิ ารควบคุุม
� ความคล่่องตััวในด้้านปฏิิบัติ
และการจ่่ายไฟฟ้้าในภาคตะวัันออก รวมทั้้�งกรณีีที่่�ต้้อง

ปลดโรงไฟฟ้้ า เข้้ า /ออกในการจ่่ า ยไฟฟ้้ า เข้้ า ระบบ
และโรงไฟฟ้้าที่่�หยุุดซ่อ
่ มบำำ�รุุงรัักษา โดยมีีความก้้าวหน้้า

ของงานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน 2564 ร้้อยละ 16.36

เป็็นโครงการก่่อสร้้างระบบส่่งเพื่่� อรองรัับโรงไฟฟ้้าใหม่่

คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566 คาดว่่างานก่่อสร้้างระบบส่่ง

1-5 ขนาด 1,330 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งถููกปลดออกจากระบบ

จะแล้้ ว เสร็็ จ ในปีี 2563 และงานก่่ อ สร้้ า งระบบส่่ ง

	ที่่�ทดแทนโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนพระนครใต้้ เครื่่�องที่่�

ไฟฟ้้ า ปีี 2562 วงเงิิ น ลงทุุ น สำำ� หรัั บ ระบบส่่ ง 1,090

	ล้้านบาท ประกอบด้้วย งานก่่อสร้้างสายส่่งไฟฟ้้าใต้้ดิิน

230 กิิโลโวลต์์ จากลานไกไฟฟ้้าของโรงไฟฟ้้าไปยัังสถานีี

ไฟฟ้้าแรงสููงพระนครใต้้ ความยาว 1.0 วงจร-กิิโลเมตร

งานขยายสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงพระนครใต้้มีีความก้้าวหน้้า

ของงานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิ กายน 2564 ร้้อยละ
74.88 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566

เพื่่� อ เชื่่�อ มโยงโครงการบริิ ษัั ท กัั ลฟ์์ เอสอาร์์ ซีี จำำ�กัั ด

เพื่่� อเชื่่�อมโยงโครงการบริิษัท
ั กััลฟ์์ พีีดีี จำำ�กัด
ั จะแล้้วเสร็็จ
ในปีี 2566

16. โครงการปรัับปรุุ ง/แก้้ปััญหาระบบส่่งไฟฟ้้า โดยการ

ติิดตั้้�งระบบกัักเก็็บพลัังงานที่่�จัังหวััดชััยภููมิิและลพบุุรีี 
(ESCL)

เพื่่� อรัักษาความมั่่�นคงและเสถีียรภาพในระบบไฟฟ้้าของ
กฟผ. ด้้านแรงดัันและความถี่่� รวมถึึงลดความผัันผวน

14. โครงการปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าบริิเวณภาคใต้้ตอนล่่าง

การจ่่ายไฟของพลัังงานทดแทน (Renewable Firming)

เป็็นโครงการก่่อสร้้างระบบส่่ง 500 กิิโลโวลต์์ จากจัังหวััด

พััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก (AEDP2015)

เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า (TILS)

สอดคล้้องกัับการเข้้ามาของพลัังงานทดแทนตามแผน

	สุุราษฎร์์ธานีีลงไปถึึงจัังหวััดสงขลา และปรัับปรุุงระบบส่่ง

	ลดค่่าความสููญเสีียในระบบไฟฟ้้า (System Loss Saving)

ความมั่่� น คงของระบบไฟฟ้้ า ของภาคใต้้ ใ นระยะยาว

เก็็บข้้อมููลการใช้้งานเพื่่� อขยายผลใช้้งานในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ

230 กิิโลโวลต์์ และ 115 กิิโลโวลต์์ เพิ่่�มเติิม เพื่่� อเสริิม
รองรัั บ ความต้้ อ งการไฟฟ้้ า ของภาคที่่� อ ยู่่� อ าศััย ธุุ ร กิิ จ

	อุุตสาหกรรม และการท่่องเที่่ย
� ว การเชื่่�อมต่่อโรงไฟฟ้้าหลััก
หรืือโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานหมุุ น เวีียน ปัั ญ หาข้้ อ ขัั ดข้้ อ ง

และเป็็นโครงการนำำ�ร่่องเพื่่� อใช้้ศึึกษาประเมิินผลและ

	ต่่อไป ความก้้าวหน้้าของงานก่่อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิกายน
2564 ร้้อยละ 70.418 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2565

หรืือหยุุดซ่อ
่ มบำำ�รุุงประจำำ�ปีข
ี องท่่อก๊๊าซธรรมชาติิ รวมทั้้�ง

ระบบโครงข่่ า ยไฟฟ้้ า (APG) และการรัั บซื้� ้ อไฟฟ้้ า
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การพััฒนาระบบไฟฟ้้าและแผนงานในอนาคต

17. แผนงานปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าสำำ�หรัับโรงไฟฟ้้า
ของบริิษััท หิินกอง เพาเวอร์์ จำ�กั
ำ ด
ั (THKP)

18. แผนงานปรัับปรุุงระบบส่่งไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับการรัับซื้� อ
้

ไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็กประเภท  Firm ระบบ

เพื่่� อเสริิมความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าภาคตะวัันตกและ

Cogeneration ที่่จ
� ะสิ้้�นสุุดอายุุสัญญ
ั
าในปีี 2562-2568

	มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2562 ให้้กลุ่่�มผลิิต

เป็็ น การดำำ� เนิิ น การตามที่่� ไ ด้้ รัั บม อบหมายจากภาค

ภาคใต้้ คณะกรรมการบริิหารนโยบายพลัังงาน (กบง.)

ไฟฟ้้าราชบุุรีีโฮลดิ้้�ง จำำ�กัด
ั (มหาชน) (RATCH) ดำำ�เนิินการ

(TSFC)

นโยบายและกำำ�กัับ เพื่่� อให้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างปรัับปรุุ ง

สร้้างโรงไฟฟ้้าภาคตะวัันตกเดิิม ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 700

ระบบไฟฟ้้ารองรัับการเชื่่�อมต่่อระบบไฟฟ้้าของผู้้�ผลิิต

1 มีีนาคม 2567 และการก่่อสร้้างใหม่่ ขนาดกำำ�ลัังผลิิต

ความมั่่� นคงและเสถีี ยรภาพในระบบไฟฟ้้าของ กฟผ.

เมกะวัั ต ต์์ มีีกำำ� หนดจ่่ า ยไฟฟ้้ า เชิิ ง พาณิิ ชย์์ (SCOD)

ไฟฟ้้ารายเล็็ก (SPP) ระบบ Cogeneration เพื่่� อรัักษา

700 เมกะวััตต์์ มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (SCOD)

	ด้้ านการทำำ�งานของอุุ ปกรณ์์ระบบควบคุุมและป้้องกััน

RATCH เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบเงิินลงทุุนการปรัับปรุุ งท่่อส่่ง

2564 ร้้อยละ 17.02 คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2568

1 มกราคม 2568 รวม 1,400 เมกะวััตต์์ โดยให้้กลุ่่�ม

	ก๊๊ า ซธรรมชาติิ แ ละสายส่่ ง ไฟฟ้้ า เพื่่� อ รองรัั บ โครงการ

ความก้้ าวหน้้าของงานก่่ อสร้้าง ณ เดืือนพฤศจิิ กายน

คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566

โครงการที่่อ
� ยู่่�ระหว่่างขออนุุมััติิดำำ�เนิินการ
1. ระบบส่่งเชื่่�อมโยงโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�
ร่่วมกัับโรงไฟฟ้้าพลัังงานน้ำำ�เขื่่�อนอุุบลรััตน์์ (URS1)

เพื่่� อส่่ ง เสริิ ม การใช้้ พ ลัั ง งานทดแทนได้้ เ ต็็ มศัั ก ยภาพ

	ลดการซื้้�อไฟฟ้้าจากต่่างประเทศ และรัักษากำำ�ลัังการผลิิตรวม

3. ระบบส่่งไฟฟ้้าสำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ
ทดแทน เครื่่�องที่่� 8-9 (MMR2)

เป็็นการดำำ�เนิินงานระบบส่่งไฟฟ้้าเพื่่� อรองรัับโครงการ

โรงไฟฟ้้าแม่่เมาะทดแทนเครื่่�องที่่� 8-9 ซึ่่�งเป็็นโครงการ

ของโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนให้้เป็็นไปตามแผนพััฒนา

	ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าใหม่่ ตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า

(PDP2018) โดยโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์

(PDP2018 Rev.1) ทดแทนโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ เครื่่�องที่่� 8-9

	กำำ� ลัั ง ผลิิ ต ไฟฟ้้ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580

	ทุ่่�นลอยน้ำำ�ร่่ วมกัั บ โรงไฟฟ้้ า พลัั งงานน้ำำ� เขื่่� อ นอุุ บลรัั ต น์์

ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 24 เมกะวัั ตต์์ มีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเข้้า
ระบบเชิิงพาณิิชย์์ (SCOD) ภายในปีี 2566

2. โครงการพััฒนาระบบไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับการจััดตั้้�ง
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ระยะที่่� 1 (SEZ1)

เพื่่� อก่่อสร้้าง/ปรัับปรุุงสายส่่งและสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง 230

	กิิโลโวลต์์ และ 115 กิิโลโวลต์์ เพิ่่�มเติิมบริิเวณจัังหวััดตาก

และจัังหวััดมุุกดาหาร ให้้สามารถส่่งพลัังงานไฟฟ้้าไปยััง

	พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเพิ่่�มมากขึ้้�น เสริิมความมั่่�นคงระบบไฟฟ้้า
ในระยะยาว และรองรัับนโยบายส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้า

จากโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนบริิเวณพื้้�นที่่เ� ขตเศรษฐกิิจ

	พิิ เ ศษ ซึ่่� ง ยัั ง ไม่่ มีี แผนงานพัั ฒ นาระบบส่่ ง ไฟฟ้้ า อื่่� น ๆ
	มารองรัับ คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2567
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1

	ที่่�มีีกำำ�หนดปลดออกจากระบบในปีี 2565 และปีี 2568
ตามลำำ�ดัับ มีีขนาดกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญา 600 เมกะวััตต์์

ใช้้ ถ่่ า นหิิ น ลิิ ก ไนต์์ จ ากเหมืืองแม่่ เ มาะเป็็ น เชื้้� อเพลิิ ง
เพื่่� อรองรัับความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าของประเทศและรัักษา

ความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้า อีีกทั้้�งเป็็นการสนองนโยบาย

ของรััฐบาลในด้้านการใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีอยู่่�ภายในประเทศ

ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีกำำ�หนดจ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์

(SCOD) มกราคม 2569

4. ระบบส่่งไฟฟ้้าเชื่่�อมโยงโครงการโรงไฟฟ้้าน้ำำ�พอง
ทดแทน (NPR1)

เป็็นการดำำ�เนิินงานระบบส่่งไฟฟ้้าเพื่่� อรองรัับโรงไฟฟ้้า

7. โครงการระบบส่่งไฟฟ้้าสำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้า
พระนครใต้้ (ส่่วนเพิ่่ม
� ) (SBA1)

เพื่่� อเชื่่�อมโยงระบบส่่งไฟฟ้้าระหว่่ างสถานีีไฟฟ้้าแรงสููง

	น้ำำ�พ องทดแทน ตามแผนพัั ฒ นากำำ� ลัั ง ผลิิ ต ไฟฟ้้ า ของ

	พระนครใต้้ กัับโรงไฟฟ้้าพระนครใต้้ (ส่่วนเพิ่่�ม) ที่่�จะมา

(PDP2018 Rev.1) เพื่่� อทดแทนโรงไฟฟ้้าน้ำำ�พอง ชุุดที่่� 1-2

	พระนครใต้้ ชุุดที่่� 1-3 และโรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือชุุดที่่�

ระบบส่่งไฟฟ้้าในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีความมั่่�นคง

เพื่่� อรัักษาความมั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าในเขตนครหลวง

650 เมกะวััตต์์ ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิง มีีกำำ�หนด

	สััญญา 2,100 เมกะวััตต์์ ใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลััก

5. โครงการพััฒนาระบบเคเบิิลใต้้ทะเลไปยัังบริิเวณอำำ�เภอ

8. ระบบส่่งไฟฟ้้าสำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าสุุราษฎร์์ธานีี

ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบัับปรัับปรุุ งครั้้�งที่่� 1

	ซึ่่�งมีีกำำ�หนดปลดออกจากระบบไฟฟ้้าในปีี 2568 เพื่่� อให้้
โดยโรงไฟฟ้้าน้ำำ�พองทดแทนมีีกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา
	จ่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (SCOD) ในเดืือนมกราคม 2568

เกาะสมุุย จัังหวัั ดสุุราษฎร์์ธานีี  เพื่่�อเสริิมความมั่่� นคง

ระบบไฟฟ้้า (SPSS)

	ก่่อสร้้างระบบเคเบิิลใต้้ทะเล (Submarine Cable) ขนาด

230 กิิโลโวลต์์ จากสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงขนอม ไปยัังสถานีี
ไฟฟ้้ า แรงสููงเกาะสมุุ ย (สถานีีไฟฟ้้ า แรงสููงแห่่ ง ใหม่่ )

	จำำ�นวน 2 วงจร รวมระยะทางประมาณ 52.5 กิิโลเมตร

	บนเขตระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าใหม่่ทั้้� งหมด เป็็นการเพิ่่�ม
	ขีีดความสามารถในการส่่ ง พลัั ง งานไฟฟ้้ า ไปยัั ง พื้้� นที่่�

ทดแทนกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม

1-2 ที่่� จ ะทยอยปลดออกจากระบบ ในปีี 2563-2579

โดยโรงไฟฟ้้าพระนครใต้้ (ส่่วนเพิ่่�ม) กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าตาม

คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2570

ชุุดที่่� 1-2 (SRC1)

	มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อรองรัับการส่่งจ่่ายไฟฟ้้าของโครงการ

โรงไฟฟ้้าสุุราษฎร์์ธานีีชุุดที่่� 1-2 ช่่วยเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต

ไฟฟ้้ า เสริิ ม ความมั่่� น คงระบบไฟฟ้้ า ในภาคใต้้ ลดการ

	พึ่่�งพาพลัังงานไฟฟ้้าจากภาคกลางและการรัับซื้� ้อไฟฟ้้า

จากประเทศมาเลเซีีย โดยมีีกำำ�หนดจ่่ ายไฟเชิิงพาณิิชย์์

(SCOD) ในปีี 2570 และ 2572 ตามลำำ�ดัับ

หมู่่� เ กาะทะเลใต้้ บริิ เ วณอำำ� เภอเกาะสมุุ ย จัั ง หวัั ด

	สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี ตอบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการไฟฟ้้ า ที่่� เ พิ่่� ม

	มากขึ้้� น และเสริิ ม ความมั่่� น คงระบบไฟฟ้้ า ในระยะยาว
คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2571

6. โครงการปรัับ ปรุุ ง สถานีีไฟฟ้้ า แรงสูู ง ในพื้้� น ที่่� ภ าคใต้้
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดวิินาศกรรมและอุุทกภััย (HSIS)

เพื่่� อรัักษาและเสริิมความมั่่�นคงการจ่่ ายพลัังงานไฟฟ้้า

	ลดความเสี่่ย
� งต่่อการเกิิดความเสีียหายของอุุปกรณ์์ภายใน

สถานีีไฟฟ้้า อัั นเนื่่� องมาจากเหตุุการณ์์วิินาศกรรมและ

	อุุทกภััยในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ จึึงได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างขยายและ
ปรัับปรุุ งสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงยะลา 1 สถานีีไฟฟ้้าแรงสููง

	ปััตตานีี สถานีีไฟฟ้้าแรงสููงสุุไหงโก-ลก และสถานีีไฟฟ้้า
แรงสููงนครศรีีธรรมราช จากสถานีีไฟฟ้้าแรงสููงแบบใช้้

ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation: AIS) ให้้เป็็น

สถานีีไฟฟ้้าแรงสููงแบบใช้้ฉนวนก๊๊ าซ (Gas Insulated

Substation: GIS) โดยคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2569
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การพััฒนาระบบไฟฟ้้าและแผนงานในอนาคต

งานวิิจััยและพััฒนา
ในปีี 2564 กฟผ. ได้้อนุุมัติ
ั ิทุุนสนัับสนุุนงานวิิจััยให้้กัับสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอก กฟผ.
จำำ�นวน 56 โครงการ รวมเป็็นเงิิน 264.601 ล้้านบาท ผลตอบแทนสะสมรวมเพิ่่มขึ้
้ เป็็นจำำ�นวน 2,400 ล้้านบาท และมีีจำำ�นวน
� �น
โครงการวิิจััยที่่�แล้้วเสร็็จปีี 2564 จำำ�นวน 70 โครงการ โดยในปีี 2564 กฟผ. เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของ EGAT Smart Energy

Solutions จึึงได้้สนัับสนุุนโครงการวิิจัย
ั ที่่�เกี่่ย
� วข้้องรวม 3 โครงการ ดัังนี้้�

ในปีี 2564
กฟผ. เล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญของ
EGAT Smart
Energy Solutions
จึึงได้้สนัับสนุุนโครงการ
� วข้้อง
วิิจััยที่่เ� กี่่ย
รวม 3 โครงการ

1. โครงการพััฒนาระบบตรวจวัั ดคุุณภาพน้ำำ�อััตโนมััติิ  โดยอากาศยาน
ไร้้คนขัับ (โดยกลุ่่�มนัักวิิจัย
ั จากฝ่่ายวิิจัย
ั และนวััตกรรม ฝ่่ายโรงไฟฟ้้าวัังน้้อย

และฝ่่ายเคมีี)

	ด้้ ว ยโรงไฟฟ้้ า วัั ง น้้ อ ยมีีการตรวจวัั ดคุุ ณ ภาพน้ำำ� ในบ่่ อ บำำ� บัั ดน้ำ�ทุ
ำ ุ ก วัั น
โดยจะต้้ อ งเก็็ บตัั ว อย่่ า งน้ำำ� ในแต่่ ล ะจุุ ด ตรวจวัั ดซึ่่� ง มีีระยะห่่ า งกัั น มาก

ในแต่่ ละวัั นต้้ องใช้้เวลามาก และต้้ องเสีียค่่ าใช้้จ่่ายในการเก็็บตััวอย่่าง
เพื่่� อไปวิิเคราะห์์ในห้้องปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร อีีกทั้้�งในช่่วงที่่น้ำ
� �ลด
ำ
ขอบบ่่อและระดัับน้ำ�ำ

	มีีระยะห่่างกัันมาก อาจก่่อให้้เกิิดอัน
ั ตรายแก่่ผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ านที่่เ� ก็็บตัวั อย่่างน้ำำ�
	จึึงได้้พััฒนาระบบตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ�อััตโนมััติิโดยอากาศยานไร้้คนขัับ
เพื่่� อลดเวลา ค่่าใช้้จ่่าย และเพิ่่�มความปลอดภััยในการทำำ�งาน

จากการทดสอบที่่�ผ่่านมา โดรนตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�สามารถทำำ�ภารกิิจ

ได้้เป็็นอย่่างดีี สามารถส่่งค่่าคุุณภาพน้ำำ�ตามค่่าพารามิิเตอร์์ต่่าง ๆ ทั้้�ง 4

	ค่่าพารามิิเตอร์์ ได้้แก่่ ค่่าอุุณหภููมิิ ค่่าความเป็็นกรดด่่าง (pH) ค่่าการนำำ�
ไฟฟ้้าของน้ำำ� และค่่าปริิมาณออกซิิเจนในน้ำำ�ตามตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ได้้อย่่าง

ครบถ้้ ว น รวมทั้้� ง สามารถบัั น ทึึกข้้ อ มููลคุุ ณ ภาพน้ำำ�ล งในโปรแกรม

แบบอัั ต โนมัั ติิ เพื่่� อส่่ ง ข้้ อ มููลกลัั บม ายัั ง เครื่่� องคอมพิิ ว เตอร์์ ที่่� ค วบคุุ ม

การทำำ�งานของโดรนได้้ นอกจากนั้้�น โดรนเก็็บตััวอย่่างน้ำำ�สามารถบิิน
และเก็็บตััวอย่่างน้ำำ�แบบอััตโนมััติิได้้ตามโปรแกรมที่่�วางแผนไว้้ รวมทั้้�ง

สามารถควบคุุ ม ให้้ ล งจอดบนผิิ วน้ำ�ำ โดยการควบคุุ มด้้ ว ยมืือได้้ อ ย่่ า งมีี

ประสิิทธิิภาพ โดยผลที่่�ได้้จากการวััดค่่าคุุณภาพน้ำำ�เมื่่�อนำำ�ไปเปรีียบเทีียบ

	กัั บค่่าคุุณภาพน้ำำ�ที่่�วััดได้้ จากเครื่่�องมืือของโรงไฟฟ้้านั้้�นมีีความถููกต้้ อง
แม่่นยำำ�ใกล้้เคีียงกััน

2. โครงการหุ่่�นยนต์์ ทำ�ำ ความสะอาดแผงเซลล์์ แ สงอาทิิตย์์ แ บบลอยน้ำำ�
(โดยมหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้ า พระนครเหนืือ โปรแกรม

	ร่่วมสนัับสนุุนทุุนวิิจััยและพััฒนา กฟผ. - สวทช. ปีี 2564)

	ฝุ่่�นและสิ่่�งสกปรกบนแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ส่่งผลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพ
ของการผลิิตไฟฟ้้า ทำำ�ให้้ต้้องทำำ�ความสะอาดอยู่่�เสมอ การใช้้หุ่่�นยนต์์เพื่่� อ

	ทำำ� ความสะอาดแผงเซลล์์ แ สงอาทิิ ต ย์์ แ บบลอยน้ำำ� จะช่่ ว ยลดค่่ า ใช้้จ่่ า ย

และค่่าความเสีียหายที่่�เกิิดจากความผิิดพลาดของมนุุษย์์ เช่่น การเหยีียบ
แผงเซลล์์แสงอาทิิ ตย์์ อีีกทั้้� งหุ่่�นยนต์์ ยัังสามารถทำำ�งานได้้ อย่่างรวดเร็็ว
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และมีีประสิิ ท ธิิภ าพเมื่่�อ เทีียบกัั บ การใช้้ แ รงงานคน การออกแบบและ
พัั ฒ นาหุ่่�นยนต์์ เ พื่่� อ ทำำ� ความสะอาดแผงเซลล์์ แ สงอาทิิ ต ย์์ แ บบลอยน้ำำ�

	ต้้ องออกแบบให้้ ส ามารถทำำ� งานได้้ จ ริิ ง แบบอัั ต โนมัั ติิ และสามารถลด
การใช้้แรงงานคนในการควบคุุมและบำำ�รุุงรัักษาให้้มากที่่�สุุด

โครงการวิิจััยนี้้�ได้้พััฒนางานทำำ�ความสะอาดแบ่่งออกเป็็น 2 รููปแบบ คืือ
แปรงทำำ�ความสะอาดแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์แบบกึ่่�งอััตโนมััติิในกรณีีที่่�ยังั ใช้้

แรงงานคน และหุ่่�นยนต์์ สำำ� หรัับทำำ�ความสะอาดแผงเซลล์์ แสงอาทิิ ตย์์
แบบอััตโนมััติิ เพื่่� อให้้เหมาะกัับการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้งาน โดยได้้ทดสอบ

การใช้้งานแล้้วที่่�เขื่่�อนสิิริินธร จัังหวััดอุุบลราชธานีี

3. โครงการ ERC Sandbox – ‘ศรีีแสงธรรมโมเดล’ ต้้นแบบการขัับเคลื่่�อน
ชุุมชนด้้วยพลัังงานทดแทน (โดยฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม)

กฟผ. ร่่วมมืือกัับวััดป่า่ ศรีีแสงธรรม อำำ�เภอโขงเจีียม จัังหวััดอุุบลราชธานีี

	นำำ�ระบบไมโครกริิดและระบบบริิหารจััดการพลัังงานไฟฟ้้ามาประยุุกต์์ใช้้
ภายใต้้ โ ครงการทดสอบนวัั ต กรรมที่่� นำ�ำ เทคโนโลยีีมาสนัั บ สนุุ น การให้้

	บริิ ก ารด้้ า นพลัั ง งาน (ERC Sandbox) ที่่� ดำำ� เนิิ น การร่่ วมกัั บสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการกำำ�กัั บกิิ จ การพลัั ง งาน เพื่่� อพัั ฒ นาระบบสมาร์์ ท กริิ ด

ศรีีแสงธรรม ได้้แก่่

1. นวััตกรรมการซื้้�อขายไฟฟ้้าระหว่่างกััน (Peer to Peer)

2. นวััตกรรมการซื้้�อขายไฟฟ้้ารููปแบบ Net Metering Net Billing

3. นวัั ตกรรมระบบบริิหารจัั ดการพลัั งงานในไมโครกริิด (Microgrid)

4. นวััตกรรมระบบกัักเก็็บพลัังงาน

5. นวััตกรรมระบบบริิหารจััดการและรวบรวมโหลด (Load Aggregator)
โดยดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง 4 แห่่งของบ้้านดงดิิบ ประกอบด้้วย โรงเรีียนศรีีแสงธรรม วััดป่่าศรีีแสงธรรม โรงเรีียน

	บ้้านดงดิิบ และศููนย์์เด็็กเล็็กบ้้านดงดิิบ

โครงการ ERC Sandbox ช่่ ว ยลดค่่ า ไฟฟ้้ า ให้้ กัั บ โรงเรีียนศรีีแสงธรรมได้้ ม ากถึึงร้้ อ ยละ 40 หรืือลดการปลดปล่่ อ ย

	ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ถึึง 8 ตัันคาร์์บอนต่่อปีี และสามารถนำำ�ผลการศึึกษาวิิจััยมาพััฒนาระบบไฟฟ้้าและต่่อยอด
นวััตกรรมที่่�เป็็นของคนไทย เพื่่� อให้้เป็็นแนวทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการซื้้�อขายไฟฟ้้ารููปแบบใหม่่และต่่อยอดสู่่�นวััตกรรม

	ดิิจิิทััลในอนาคต นอกจากนั้้�น ศรีีแสงธรรมโมเดลยัังถืือเป็็นต้้นแบบของระบบสมาร์์ทกริิดในอนาคตที่่�สนัับสนุุนให้้ชุุมชน

	พึ่่�งพาตนเองด้้านพลัังงาน เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ‘โคกอีีโด่่ยวััลเลย์์’ ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน ตามเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน และเศรษฐกิิ จ สีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) รวมถึึงสอดรัั บกัั บ

การเดิินหน้้าประเทศสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทยในอนาคต
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การพััฒนาองค์์การ
และทรััพยากรบุุคคล
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
กฟผ. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บบุุ ค ลากร โดยถืือเป็็ น ทรัั พ ยากรสำำ�คัั ญ ของการ

ขัั บ เคลื่่� อนให้้ อ งค์์ ก ารบรรลุุ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ แ ละพัั น ธกิิ จ ที่่� กำ�ำ หนดไว้้ การบริิ ห าร

ทรััพยากรบุุคคลจึึงกำำ�หนดแนวทางบริิหารจััดการทุุนมนุุษย์์ให้้เป็็นเลิิศ เพื่่� อ
อนาคตใหม่่ของ กฟผ. และความยั่่�งยืืน (Smart Human Capital for EGAT

New Chapter & Sustainability) โดยมุ่่�งเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพและบริิหารค่่าใช้้จ่า่ ย
อย่่างคุ้้�มค่่า พััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่� อง และสร้้างบุุคลากรที่่�มีีพฤติิกรรม

ตามค่่านิิยมองค์์การ พร้้อมทั้้�งดููแลพนัักงานให้้มีีประสบการณ์์ที่่�ดีีต่่อ กฟผ.
เพื่่� อ รองรัั บ การเปลี่่� ย นแปลง สอดรัั บ และสนัั บ สนุุ น วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ยุุ ท ธศาสตร์์

ภารกิิจ กฟผ. ทั้้�งปััจจุุบัันและอนาคตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล และ
บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ โดยมีีการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

กฟผ. ให้้ความสำำ�คััญ
กัับบุุคลากร โดยถืือ
เป็็นทรััพยากรสำำ�คััญ
ของการขัับเคลื่่�อน
ให้้องค์์การบรรลุุ
วิิสััยทััศน์์และพัั นธกิิจ
� ำ�หนดไว้้
ที่่กำ

1. Re-engineering ทบทวนโครงสร้้างองค์์การ ทบทวนโครงสร้้างตำำ�แหน่่งงาน บริิหารกรอบอััตรา

	กำำ� ลัั ง พัั ฒ นาระบบการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน และนำำ� เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล เข้้ า มาปรัั บ ใช้้
ในกระบวนการทำำ�งาน

2. Building Capability for Future พััฒนาและยกระดัับศัักยภาพพนัักงานเพื่่� ออนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
โดยวางแผนพััฒนาขีีดความสามารถบุุคลากรเพื่่� อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ ศึึกษาแนวทางการจ้้างงาน

	รููปแบบใหม่่ และออกแบบแนวทางการปรัั บ ปรุุ ง การสรรหา/พัั ฒ นากลุ่่�มผู้้�สืืบทอดตำำ� แหน่่ ง
และมีีศัักยภาพ (Talent & Successor)

3. Engaging Employee Experience to the Next Chapter สร้้างความผููกพัันผ่่านประสบการณ์์

	ที่่�ดีีของพนัักงาน โดยกำำ�หนดแนวทางเสริิมสร้้างค่่านิิยมและความผููกพััน ปรัับปรุุ งกฎระเบีียบ

	บุุคคลให้้คล่่องตััวเหมาะสม และปรัับปรุุงสิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับพนัก
ั งานและเตรีียมสู่่ก
� ารเกษีียณ

	ที่่�มั่่�นคง

ในปีี 2564 กฟผ. ได้้ทบทวนค่่านิิยมและวััฒนธรรมองค์์การ SPEED ให้้เหมาะสมกัับบริบ
ิ ทที่่�เปลี่่ย
� นไป
ขณะเดีียวกััน ได้้ปรัับวิิธีีคิิดและการดำำ�เนิินงานของบุุคลากร กฟผ. ให้้คำำ�นึึงถึึงผู้้�อื่่�นและสัังคม ภายใต้้

แนวคิิด EGAT for ALL หรืือ กฟผ. เป็็นองค์์การของทุุกคนเพื่่� อทุุกคน
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นอกจากนี้้� กฟผ. ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสื่่�อสารกัับบุค
ุ ลากรเพื่่� อสร้้างความเข้้าใจ

ตลอดจนการสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ แม้้ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค

COVID-19 ด้้วยการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่� องผ่่านวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น การจััดประชุุม

ถ่่ า ยทอดข้้ อ มููลผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ การสื่่� อ สารผ่่ า นสื่่� อ โซเชีียล การจัั ด

โครงการรัับฟัังความคิิ ดเห็็น และการเดิิ นทางของผู้้�บริิหารเพื่่� อเยี่่�ยมเยีียน

พนัักงานที่่� จำำ�เป็็นต้้ องปฏิิ บััติิงานในพื้้�นที่่� อีีกทั้้� งยัังปรัับรูู ปแบบให้้สามารถ
ปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่� (Work from Anywhere) เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับรููปแบบ
การทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนไป และลดความเสี่่ย
� งของการแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าว

กฟผ. สร้้างความเข้้าใจ
ตลอดจนสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ
แม้้ในสถานการณ์์ของโรค COVID-19
ด้้วยการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผ่่านวิิธีีการต่่าง ๆ
อีีกทั้้�งยัังปรัับรููปแบบให้้สามารถ
ปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่�
(Work from Anywhere)

การพััฒนาบุุคลากร กฟผ.
กฟผ. มุ่่�งเน้้น การพัั ฒนาบุุ ค ลากรเพื่่� อ ตอบสนองความจำำ� เป็็น ขององค์์ ก าร

หน่่วยงาน และบุุคลากร โดยพิิจารณาถึึงปััจจััยนำำ�เข้้าที่่�สำำ�คััญ เช่่น วิิสััยทััศน์์
พัันธกิิจ ตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์ แผนแม่่บทต่่าง ๆ เป็็นต้้น

ในปีี 2564 กฟผ. ออกแบบการพััฒนาบุุคลากรในระยะสั้้�นที่่�มีีความจำำ�เป็็น

เร่่งด่่วน และในระยะยาว ตามระดัับ ตำำ�แหน่่ง และสายอาชีีพ พััฒนาทัักษะใหม่่

เพื่่� อรองรัับภารกิิจในอนาคต รวมทั้้�งการเสริิมสร้้างแนวคิิด Agile Mindset
ผ่่านโครงการ EGAT Accelerator Program ซึ่่�งใช้้การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงการ

(Project Base) เพื่่� อใช้้ดำำ�เนิินงานโครงการต่่าง ๆ ของ กฟผ. รวมทั้้�งได้้นำ�ำ ไป
ถ่่ายทอดและประยุุกต์์ใช้้ต่่อยอดภายในหน่่วยงาน

สำำ�หรัับการพััฒนากลุ่่�มผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งของกลุ่่�มผู้้�บริิหารที่่เ� ตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับการแต่่งตั้้�ง และกลุ่่�มผู้้�มีีศัักยภาพ (Successor & Talent) กฟผ. ได้้พัฒ
ั นา

และเตรีียมความพร้้อมให้้กับผู้้�ที่
ั
่�ได้้รับ
ั การคััดเลืือก ให้้มีีความพร้้อมสำำ�หรัับการ

สืืบทอดช่่วงการบริิหาร และการแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ รวมทั้้�งเกิิด
ความต่่ อ เนื่่� อ งในการบริิ ห าร โดยเน้้ น การพัั ฒ นาในรููปแบบนอกห้้ อ งเรีียน

ปีี

2564

กฟผ. ออกแบบการพัั ฒนาบุุคลากร
ในระยะสั้้�นที่่�มีีความจำำ�เป็็ นเร่่งด่่วน
และในระยะยาว พัั ฒนาทัักษะใหม่่
เพื่่�อรองรัับภารกิิจในอนาคต

(Non-Classroom) และส่่งเสริิมการสร้้างเครืือข่่ายกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�งใน
ภาคราชการและภาคเอกชน โดยส่่งอบรมสถาบัันชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ
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การพััฒนาองค์์การและทรััพยากรบุุคคล

ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 และการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุค New Normal ในปััจจุุบััน ส่่งผลให้้ กฟผ.

ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการพััฒนาบุุคลากรให้้เป็็นออนไลน์์มากขึ้้�น เช่่น e-Learning การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการออนไลน์์ เป็็นต้้น
อีีกทั้้�งยัังคงส่่งเสริิม สนัับสนุุน สร้้างวััฒนธรรมของการเรีียนรู้้� และการพััฒนาตนเอง (Self-learning) อย่่างต่่อเนื่่� องผ่่านทาง

ช่่องทางการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ ทั้้�งภายในและภายนอก กฟผ. ผ่่านสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ ของ กฟผ.

นอกจากนี้้� กฟผ. ได้้จััดทำำ�มาตรฐานอาชีีพและคุุณวุุฒิิวิิชาชีีพ และได้้รัับการรัับรองเป็็นองค์์กรรัับรองสมรรถนะของบุุคคล

ตามมาตรฐานอาชีีพฯ สาขาวิิชาชีีพพลัังงานและพลัังงานทดแทน สาขางานระบบผลิิตไฟฟ้้า จากสถาบัันคุุณวุุฒิวิิ ิชาชีีพ (สคช.)
เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2564 จำำ�นวน 17 อาชีีพ 18 ระดัับ

การบริิหารจััดการด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
กฟผ. มุ่่�งเน้้นการพััฒนาสู่่�องค์์กรดิิจิิทััล (Digital Organization) รองรัับความ

มั่่�นคงด้้านพลัังงานไฟฟ้้าและเพิ่่มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ
�
ด้้วยนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาเป็็นเครื่่�องมืือในการ

บริิหารจััดการทุุกส่่วนขององค์์การ (Digital Transformation) ทั้้�งกระบวนการ
ทำำ� งานหลัั ก กระบวนการสนัั บ สนุุ น พร้้ อ มกัั บ สร้้ า งโอกาสการเข้้ า ถึึง
ประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียด้้วยดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม

โดยให้้บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐานเทคโนโลยีีดิิ จิิทััลด้้วยความมั่่�นคงปลอดภัั ย

และมีีธรรมาภิิบาล ร่่วมกัับการปลููกฝัังพฤติิกรรมการทำำ�งานด้้วยเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลในค่่านิิยมและวััฒนธรรมองค์์การใหม่่ โดยมีีการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

กฟผ. มุ่่�งเน้้น
การพัั ฒนา
สู่่�องค์์กรดิิจิิทััล
(Digital Organization)
รองรัับความมั่่�นคง
ด้้านพลัังงานไฟฟ้้า

1. กระบวนการทางธุุรกิิจหลััก ยัังคงเดิินหน้้านำำ�นวััตกรรมเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้เพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพ

และความมั่่�นคงของธุุรกิิจหลัักอย่่างต่่อเนื่่� อง ทั้้�ง ด้้านการผลิิตไฟฟ้้า การพััฒนาโรงไฟฟ้้า กฟผ.
ไปสู่่�โรงไฟฟ้้าดิิจิิทััล (Digital Power Plant) คืือ โรงไฟฟ้้าที่่�นำ�ำ Digital Solution ที่่�เหมาะสม เช่่น
เทคโนโลยีี Digital Twin วิิเคราะห์์และวางแผนการเดิินเครื่่�องผลิิตไฟฟ้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงพยากรณ์์ ร่่วมกัับการพััฒนา Mobile Application รองรัับการทำำ�งานของ

	พนัักงานเดิิ นเครื่่�องและบำำ�รุุงรัักษา จากต้้ นแบบที่่� โรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ ขยายสู่่�โรงไฟฟ้้า

	พระนครใต้้และโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนแม่่เมาะ รวมถึึงพััฒนาระบบบำำ�รุุงรัักษาโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�
แบบรวมศููนย์์ในโซนภาคเหนืือและภาคใต้้ และระบบควบคุุมการเดิิ นเครื่่�องทางไกลสำำ�หรัับ

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ขนาดเล็็ก ด้้านการควบคุุมและส่่งจ่่ายไฟฟ้้า มีีการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ลม
ั าปรัับปรุุง

ประสิิ ท ธิิ ภ าพงานปฏิิ บัั ติิ ก ารและบำำ�รุุ ง รัั ก ษาระบบส่่ ง เช่่ น ระบบสารสนเทศภููมิิ ศ าสตร์์

(Geographic Information System: GIS) เชื่่� อ มโยงข้้ อ มููลสิิ น ทรัั พย์์ ใ นสถานีีไฟฟ้้ า แรงสููง

	พร้้อมแสดงผลแบบ 3D ที่่� สถานีีไฟฟ้้าต้้ นแบบ ติิ ดตั้้� ง Smart Camera ใช้้ร่่วมกัับระบบการ
เฝ้้าระวัังอััจฉริิยะแบบประมวลผลภาพ (Image Processing) สำำ�หรัับตรวจสอบความผิิดปกติิ

	สิ่่�งรุุกล้ำำ� ในพื้้�นที่่�ระบบส่่งไฟฟ้้าปฏิิบััติิการนครหลวง และแจ้้งเตืือนมายัังผู้้�เกี่่�ยวข้้อง การบริิหาร
	จััดการโครงข่่ายระบบไฟฟ้้าแบบทัันสมััย (Grid Modernization) เช่่น ขยายการพััฒนาศููนย์์
	พยากรณ์์กำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน (RE Forecast Center) ประเภท
	พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ แ ละพลัั ง งานลม จากโรงไฟฟ้้ า ขนาดเล็็ ก ไปสู่่� โ รงไฟฟ้้ า ขนาดเล็็ ก มาก

เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การระบบไฟฟ้้ า และการสั่่� ง เดิิ น เครื่่� อ งโรงไฟฟ้้ า ในระบบเป็็ น ไปอย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิภ าพ เพิ่่� ม ความมั่่� น คงและเสถีี ย รภาพในระบบไฟฟ้้ า เพื่่� อ รองรัั บ ความผัั น ผวนของ

โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน
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	สำำ�หรัับกระบวนการทำำ�เหมืืองเพื่่� อจััดหาเชื้้�อเพลิิงเข้้าสู่่โ� รงไฟฟ้้า กฟผ. ใช้้ Internet of Things (IoT)
	ติิดตามเสถีียรภาพของผนัังบ่่อเหมืือง และข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่� อให้้การเฝ้้าระวััง การป้้องกััน
ความเสีียหาย และการบำำ�รุุงรัักษาเหมืืองมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

2. กระบวนการสนัับสนุุน นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการทำำ�งาน Back Office

รองรัั บ การทำำ� งานบน Electronic Workflow และ Mobile Application เพื่่� อ มุ่่�งสู่่� อ งค์์ ก ร

ไร้้ ก ระดาษ ตลอดจนปรัับปรุุ งระบบแสดงผลให้้เป็็นแบบเรีียลไทม์์ในรููปแบบการรายงานผล

	ที่่�เป็็นมาตรฐานบน Dashboard เพื่่� อนำำ�ไปใช้้วางแผนปรัับปรุุ งอย่่างต่่อเนื่่� อง ขยายการพััฒนา
Smart Life Platform รองรัับการทำำ�ธุุรกรรม การขอเอกสารบุุคคลแบบ Self Service ซึ่่�งถืือเป็็น

การอำำ�นวยความสะดวก สร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้กัับพนัก
ั งาน แบ่่งเบาภาระงานเอกสารต่่าง ๆ
และลดค่่าใช้้จ่่ายในงานบริิการ ตลอดจนการพััฒนาแพลตฟอร์์ม Unified Communications and

Collaboration (UCC) รองรัับการปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่� (Work from Anywhere) ช่่วยลดระยะ
เวลาการเดิิ นทาง และการทำำ�งานเอกสารร่่วมกััน รวมทั้้� งการนำำ�เทคโนโลยีีระบบสารสนเทศ

	ภููมิิศาสตร์์ (GIS) มาช่่วยเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งกระบวนการทางธุุรกิิจหลััก

	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และสัังคม โดยสามารถช่่วยลดต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่าย ลดเวลาดำำ�เนิินงาน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสร้้างความพร้้อมในการแข่่งขััน เป็็นต้้น

3. กระบวนการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ สร้้างนวััตกรรมดิิจิทั
ิ ล
ั แพลตฟอร์์มรองรัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ ๆ

เช่่น แพลตฟอร์์ม EleXA บริิการสถานีีอััดประจุุยานยนต์์ไฟฟ้้า (EV) ของ กฟผ. โดยมีีผู้้�ใช้้งาน

ไม่่ต่ำำ�กว่่า 500 ราย พร้้อมระบบบริิหารจััดการสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า (BackEN) และบริิการระบบ

	บริิหารจััดการพลัังงานแบบครบวงจร (Smart Energy Solution Platform) เพื่่� อการอนุุรัักษ์์

	พลัั ง งาน โดยใช้้ จุุ ด แข็็ ง ด้้ า นความเชี่่� ย วชาญในการเป็็ น ที่่� ป รึึกษาด้้ า นการประหยัั ดพ ลัั ง งาน
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาด้้านการสิ้้น
� เปลืืองพลัังงาน ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ IoT วััดค่่าพลัังงาน

	วิิ เคราะห์์พ ฤติิ กรรมการใช้้ พ ลัั ง งาน (Data Analytics) ให้้คำำ� ปรึึกษา และข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ
การประหยััดพลัังงานผ่่าน Application รวมถึึงบริิการ Chatbot ผ่่าน Line เป็็นต้้น

สำำ�หรัับการตอบสนองนโยบายภาครััฐ ผู้้�กำำ�กัับดููแล  กฎหมายด้้านดิิจิิทััล  และสร้้างความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
กฟผ. ประกาศนโยบาย และมาตรการเบื้้�องต้้นรองรัับการประกาศใช้้ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และปรัับปรุุง

นโยบาย มาตรฐาน คู่่�มืือปฏิิบัติ
ั ิงาน และบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และสารสนเทศ รองรัับ พ.ร.บ. การ

รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้้� ยัังดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง Sensors ตรวจวััดคุณ
ุ ภาพอากาศ พร้้อมบููรณาการ
ข้้อมููลคุุณภาพอากาศผ่่าน Sensor for ALL แล้้วเสร็็จ 85 จุุด เพื่่� อบริิหารจััดการมลพิิษทางอากาศ และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของคนในสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตร

ในปีี 2564 เกิิดเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ต่่อเนื่่� องจากปีี 2563 กฟผ. ได้้มีีนโยบายการปฏิิบัติ
ั งิ านจากที่่พั
� ก
ั อาศััย
(Work from Home) และการปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่� (Work from Anywhere) โดยระบบงานและโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััล
ของ กฟผ. สามารถรองรัับการทำำ�งานได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ กฟผ. สามารถส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการต่่าง ๆ ถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย

ได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง กฟผ. ยัังนำำ�ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีดิิ จิิทััลสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่� อสัังคม ดัังนี้้� ระบบ EGATxMOPH
ช่่ ว ยลดขั้้� น ตอนการตรวจสอบสิิ ท ธิิ/ ประวัั ติิ ผู้้� เข้้ า รัั บบริิ ก ารฉีีดวัั ค ซีีน โดยนำำ�ม าใช้้ ง านที่่� ศูู นย์์ ฉีีดวัั ค ซีีนทั่่� วจัั ง หวัั ด นนทบุุ รีี

ระบบ ArcGIS Survey123 นำำ� GIS มาปรัับใช้้สร้้างแบบฟอร์์มประสานหาเตีียงและส่่งต่่อข้้อมููลผู้้�ป่่วย ทำำ�ให้้ช่ว่ ยเหลืือได้้มากกว่่า

1,000 ราย ระบบ PAP Monitoring ใช้้ติิดตามการส่่งมอบและเก็็บข้้อมููลความพึึงพอใจการใช้้งานหมวกป้้องกัันเชื้้�อ (PAPR)
ที่่�แจกจ่่ายให้้โรงพยาบาลต่่าง ๆ พร้้อมสนัับสนุุนและติิดตั้้�งคอมพิิวเตอร์์ให้้แก่่จุุดฉีีดวััคซีีน 4 จุุด ในจัังหวััดนนทบุุรีี เพื่่� อเป็็น

กำำ�ลัังสำำ�คััญในการช่่วยประเทศไทยฝ่่าวิิกฤติิดัังกล่่าว
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม
กฟผ. ดำำ�เนิินงานอย่่างรัับผิดช
ิ อบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม มุ่่�งสู่่ก
� ารพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตาม ‘ประกาศการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย ที่่� 39/2563 เรื่่�อง นโยบายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ กฟผ.’ เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านที่่� 5

การสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (UNSDGs)

นโยบายการพััฒนาที่่ยั่่
� ง
� ยืืนของ กฟผ.
นโยบายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ กฟผ. สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ ด้้านที่่� 5 การสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตร

ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (UNSDGs) 9 เป้้าหมาย ได้้แก่่ เป้้าหมายที่่� 2, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13 และ 15 ตามรายละเอีียดดัังนี้้�

1.	ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงพลัังงานในราคาที่่เ� หมาะสมและเชื่่�อถืือได้้ โดยการวิิจัย
ั พััฒนาเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพ

และเสถีียรภาพการผลิิตไฟฟ้้าโดยพลัังงานหมุุนเวีียน รวมทั้้�งการพััฒนาระบบส่่งไฟฟ้้าให้้พร้้อม

	ต่่อการรองรัับพลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

2.	ลดผลกระทบต่่ อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยการปรัับปรุุ งกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า
	ด้้วยเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า

3.	ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่ต่
� อ
่ เนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยการพััฒนาระบบการผลิิตไฟฟ้้าให้้เพีียงพอ

	ต่่อความต้้องการ มีีความมั่่�นคงเชื่่�อถืือได้้ ปรัับปรุุงบำำ�รุุงรัักษาพััฒนาระบบส่่งไฟฟ้้า ขยายระบบ

โครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน เพิ่่ม
� การจ้้างงานท้้องถิ่่น
� พััฒนาเขื่่�อนและโรงไฟฟ้้า

เป็็ น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วเพื่่� อการเรีียนรู้้� และสนัับสนุุนการจััดการอาชีีวอนามัั ย ความปลอดภัั ย ที่่� ดีี
ในการทำำ�งาน

4.	ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงสนัับสนุุนการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน

โดยการจััดการของเสีียอัันตรายที่่เ� กิิดจากกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า พััฒนาระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

(Circular Economy) การจััดการด้้านการใช้้ไฟฟ้้า (Demand Side Management) และสนัับสนุุน

การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ (Smart City)

5. อนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศ ยกระดัับการเข้้าถึึงทรััพยากรน้ำำ�อย่่างยั่่�งยืืน และส่่งเสริิมเกษตรกรรม

	ที่่�ยั่่�งยืืน โดยการลดผลกระทบจากการผลิิตไฟฟ้้า การบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การดำำ�เนิินโครงการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม การหยุุดยั้้�งการเสื่่�อมโทรมของดิิน และการส่่งเสริิมกสิิกรรม

ธรรมชาติิ ต ามหลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีียง เพื่่� อ สร้้ า งความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ความมั่่�นคงทางอาหาร
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งานสิ่่ง
� แวดล้้อม
กฟผ. ดำำ�เนิินภารกิิจหลัักด้้านการผลิิตพลัังงาน

1. การศึึกษาผลกระทบสิ่่ง
� แวดล้้อมของโครงการ

ข้้อกำำ�หนดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด มุ่่�งมั่่�น

1.1 โครงการที่่�ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบจากหน่่วยงานอนุุมััติิ  / หน่่วยงาน

ชุุมชน สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีระบบจััดการ

1. EHIA โครงการโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะทดแทน เครื่่�องที่่� 8-9 : โรงไฟฟ้้า

ไฟฟ้้า ภายใต้้กฎหมาย ระเบีียบ มาตรฐานและ

ส่่ ง เสริิ ม ความยั่่� ง ยืืนด้้ า นทรัั พ ยากรธรรมชาติิ

อนุุญาตโครงการ

สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล การจััดการด้้าน

		พลัังความร้้อนที่่�ใช้้ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิง ขนาดกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง

ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CSR) อย่่างต่่อเนื่่� อง

		ผู้้�ชำำ�นาญการพิิจารณารายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม

กัั บ ความยั่่� ง ยืืน รวมถึึงสร้้ า งความรู้้�และความ

		

แห่่งชาติิ (กก.วล.) มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 15 กัันยายน 2564

ในการดููแลรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมต่่อไป

		

ความร้้อนร่่วมที่่�ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักและใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั

		

เมกะวัั ต ต์์ (2x830 เมกะวัั ต ต์์ ) ผ่่ า นการพิิ จ ารณาจาก คชก.

การใช้้ไฟฟ้้า รวมทั้้�งดำำ�เนิินโครงการความรัับผิดช
ิ อบ

เพื่่� อสรรค์์ สร้้างความมั่่�นคงด้้ านพลัังงานควบคู่่�
เข้้ า ใจต่่ อ ชุุ มช นและสัั ง คม เพื่่� อให้้ มีีส่่ ว นร่่ วม

กฟผ.
ดำำ�เนิินภารกิิจหลััก
ด้้านการผลิิตพลัังงาน
ไฟฟ้้า ภายใต้้กฎหมาย
ระเบีียบ มาตรฐาน
และข้้อกำำ�หนด
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเคร่่งครััด

		สููงสุุ ด 660 เมกะวัั ต ต์์ ผ่่ า นการพิิ จ ารณาจากคณะกรรมการ

		

(คชก.) เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2564 และคณะกรรมการสิ่่ง� แวดล้้อม

2. EIA โครงการโรงไฟฟ้้าสุุราษฎร์์ธานีี ชุุดที่่� 1-2 : โรงไฟฟ้้าพลััง

		ดีีเซลเป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�รอง ขนาดกำำ�ลัังผลิิตติิ ดตั้้� งสููงสุุด 1,660
		
		

เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564 และ กก.วล. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่�
15 กัันยายน 2564

3. EIA โครงการสถานีีเก็็ บรัั ก ษาและแปรสภาพก๊๊ า ซธรรมชาติิ

		
		

จากของเหลวเป็็นก๊๊ าซแบบลอยน้ำำ� (Floating Storage and
Regasification Unit : FSRU) พื้้�นที่่อ่
� า่ วไทยตอนบน : สถานีี FSRU

		ทำำ�หน้้าที่่�รัับก๊๊าซธรรมชาติิเหลวจากต่่างประเทศทางเรืือ นำำ�มา
		

แปรสภาพจากของเหลวเป็็นก๊๊าซเพื่่� อส่่งไปยัังโรงไฟฟ้้า มีีขนาด

		กำำ�ลัังการผลิิต 5 ล้้านตััน/ปีี กก.วล. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 21
		มิิถุุนายน 2564

4. EIA โครงการท่่าเทีียบเรืือ FSRU : ท่่าเทีียบเรืือลอยน้ำำ�สำำ�หรัับยึึด

		

สถานีี FSRU ให้้อยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งที่่ต้
� อ
้ งการ ด้้านหนึ่่�งสำำ�หรัับจอดเรืือ

		

เหลว (LNGC) กก.วล. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564

		

สถานีี FSRU และอีีกด้้ านสำำ�หรัับจอดเรืือขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ

5. EIA โครงการโรงไฟฟ้้าน้ำำ�พองทดแทน : โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม

		ที่่� ใ ช้้ ก๊๊ า ซธรรมชาติิ เ ป็็ น เชื้้� อเพลิิ ง หลัั ก และใช้้ น้ำ�มั
ำ ั น ดีี เซล
		

		

เป็็ น เชื้้� อเพลิิ ง สำำ� รอง ขนาดกำำ� ลัั ง การผลิิ ต ติิ ดตั้้� ง สููงสุุ ด 830

เมกะวััตต์์ กก.วล. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

6. EIA โครงการท่่อส่่งก๊๊าซธรรมชาติิจากสถานีีควบคุุม

		

(กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 3 MWdc) และระบบกัักเก็็บ

		บางปะกง : ท่่ อ ส่่ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ ข นาดเส้้ น ผ่่ า น

		

System: BESS) ชนิิดลิิเธีียมไออน (Li-ion) ขนาด

		

เสมืือนเป็็นแหล่่งจ่่ายไฟฟ้้าสำำ�รองให้้แก่่อำำ�เภอเมืือง

		ก๊๊ า ซธรรมชาติิ BP4 ของ ปตท. ไปยัั ง โรงไฟฟ้้ า
		ศููนย์์กลาง 28 นิ้้ว� และ 20 นิ้้ว� รวมระยะทางวางท่่อ
		ทั้้�งหมด 1,109 เมตร คชก. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่�
		
		

		

แม่่ฮ่่องสอนในยามฉุุกเฉิิน ทั้้�งนี้้� รููปแบบการติิดตั้้�ง

แม่่เมาะ 3 - ลำำ�พููน 3 (ส่่วนที่่พ
� าดผ่่านพื้้�นที่่ป่
� า่ อนุุรัก
ั ษ์์

		

ระบบจำำ�หน่่าย (PV Grid Connected System)

เพิ่่ม
� เติิม) : คชก. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 2 กรกฎาคม
2564

		พะเยา - เชีียงราย (ส่่วนที่่�พาดผ่่านพื้้�นที่่�ป่า่ อนุุรัักษ์์

		

เพิ่่ม
� เติิม) : คชก. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 19 สิิงหาคม

2564

9. IEE โครงการระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า 230 กิิโลโวลต์์

		

		

		

ตาก 2 - แม่่สอด (ส่่วนที่่�พาดผ่่านพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์

เพิ่่ม
� เติิม) : คชก. มีีมติิเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม
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1.2 โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา

1. EHIA โครงการโรงไฟฟ้้าพระนครใต้้ (ส่่วนเพิ่่�ม) :

		
		

โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมที่่�ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิงหลัักและใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั ดีีเซลเป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�รอง

		

ประกอบด้้วย 3 หน่่วยการผลิิต ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต

		

เมกะวััตต์์

		

ระยะที่่� 1 : โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมที่่�ใช้้ก๊๊าซ

		

การผลิิตติิดตั้้�งสููงสุุด 830 เมกะวััตต์์

		ติิดตั้้�งสููงสุุดหน่่วยละ 830 เมกะวััตต์์ รวม 2,490
2. EIA โครงการโรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ (ส่่วนเพิ่่�ม)

		

ธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงเพีียงชนิิดเดีียว ขนาดกำำ�ลััง

1.3 โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาและจััดทำำ�รายงาน

1. EIA โครงการระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า 230 กิิโลโวลต์์

		ลำำ�พููน 3 - สบเมย (ส่่วนที่่�พาดผ่่านพื้้�นที่่�ชั้้�นคุุณภาพ

		ลุ่่�มน้ำำ�ชั้้�นที่่� 1)

2. IEE โครงการระบบเคเบิิลใต้้ทะเล 230 กิิโลโวลต์์

		

ขนอม - เกาะสมุุย

3. CoP และ ESA โครงการพััฒนาพลัังงานอััจฉริิยะ

		จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน : โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
		

		

4 เมกะวัั ต ต์์ 15 นาทีีต่่ อ เนื่่� อง ซึ่่� ง จะทำำ� หน้้ า ที่่�

		

8. IEE โครงการระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า 230 กิิโลโวลต์์

		

		

28 ตุุลาคม 2564

7. IEE โครงการระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า 500 กิิโลโวลต์์

		

		พลัังงานด้้วยแบตเตอรี่่� (Battery Energy Storage

แบบติิ ดตั้้� ง บนพื้้� น ดิิ น (Solar Farm) โดยติิ ดตั้้� ง

แผงเซลล์์แสงอาทิิ ตย์์ ชนิิด Crystalline Silicon

		มีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าสุุทธิิ (Net Output) 2.3 MWac
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

		

เซลล์์แสงอาทิิตย์์ของโครงการเป็็นแบบเชื่่�อมต่่อกัับ

หมายเหตุุ :

EIA	คืือ รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact
Assessment)
EHIA	คืือ รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับโครงการ กิิจการ
หรืือการดำำ�เนิินการที่่อ
� าจจะมีีผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิ คุุณภาพ
	สิ่่� ง แวดล้้ อ ม สุุ ข ภาพ อนามัั ย คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของประชาชนในชุุ มช น
อย่่างรุุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment)
ESA	คืือ รายงานเกี่่�ยวกัับการศึึกษามาตรการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบ
	ต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย (Environment and Safety
Assessment)
CoP	คืือ รายงานประมวลหลัักการปฏิิบัติ
ั ิ (Code of Practice)

2. การติิดตามตรวจสอบคุุณภาพสิ่่ง
� แวดล้้อม
กฟผ. เฝ้้ า ระวัั ง ผลกระทบด้้ า นต่่ า ง ๆ ที่่� อ าจเกิิ ด จากการ

ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่า่ จะเป็็นคุุณภาพอากาศ ระดัับเสีียง
คุุณภาพน้ำำ� นิิเวศวิิทยาแหล่่งน้ำำ� และสัังคม เศรษฐกิิจ และ

คุุณภาพชีีวิิต รวมถึึงการจััดการขยะและเศษวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

ทั้้�งนี้้� ปีี 2564 ได้้รายงานผลการปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกััน

และแก้้ ไ ขผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และมาตรการติิ ด ตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งสิ้้น
� 33 โครงการ โดยเสนอ
รายงานดัั งกล่่าวต่่ อสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพ ยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม (สผ.) และสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ

กำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) รวมทั้้� งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นประจำำ�ทุุก 6 เดืือน

3. กิิจกรรมเครืือข่่าย ความร่่วมมืือ และโครงการด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม
ในปีี 2564 ได้้จััดกิิจกรรมเครืือข่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและโครงการต่่าง ๆ ในรููปแบบออนไลน์์ ดัังนี้้�
ปีี

3.1 กิิจกรรมเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมโรงไฟฟ้้า ปีี 2564 ในรููปแบบออนไลน์์

กฟผ. จััดกิิจกรรมเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมโรงไฟฟ้้า ในปีี 2564 ณ โรงเรีียนสิิริินธรวิิทยานุุสรณ์์

	อำำ�เภอสิิริินธร จัังหวััดอุุบลราชธานีี ระหว่่างวัันที่่� 13 กัันยายน 2564 ถึึงวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2564

โรงเรีียนพุุนพิินพิิทยาคม อำำ�เภอพุุนพิิน จัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี ระหว่่างวัันที่่� 6-18 กัันยายน 2564
และวิิทยาลััยเทคนิิคน้ำำ�พอง อำำ�เภอน้ำำ�พอง จัังหวััดขอนแก่่น ระหว่่างวัันที่่� 6-18 กัันยายน 2564

เพื่่� อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจภารกิิจ การดำำ�เนิินงานโครงการต่่าง ๆ และกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
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กฟผ. จััดกิิจกรรม

เครืือข่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในรููปแบบออนไลน์์

(CSR) ของ กฟผ. ที่่�สนัับสนุุนและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนโดยรอบ และเพื่่� อสร้้างเครืือข่่าย

	สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีส่่วนร่่วมและยั่่�งยืืน

3.2 วัันสิ่่�งแวดล้้อม กฟผ. ประจำำ�ปีี 2564

กฟผ. จััดงานวัันสิ่่�งแวดล้้อม กฟผ. เป็็นปีีที่่� 17 ระหว่่างวัันที่่� 2-30 มิิถุน
ุ ายน 2564 ภายใต้้แนวคิิด
‘Green For All…รัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่� อโลก เพื่่� อเรา’ ในรููปแบบนิิทรรศการออนไลน์์ (E-Exhibition)

และเกมเสริิ ม สร้้ า งความรู้้�ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ วัั น สิ่่� ง แวดล้้ อ ม กฟผ. เพื่่� อ สื่่� อ ถึึง
การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งสม่ำำ� เสมอของ กฟผ. และส่่ ง เสริิ ม การมีีส่่ ว นร่่ วม และ

ตระหนัักถึึงการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงานและสิ่่ง� แวดล้้อม พร้้อมกระตุ้้�นการสร้้างสิ่่ง� แวดล้้อมและอากาศ

	ที่่� ดีี อย่่างยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� ยัังจัั ดเสวนาออนไลน์์ ในหััวข้้อ ‘ภาวะโลกรวน ป่่วนลมหายใจ’

กฟผ. ส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วม
และตระหนัักถึึง
การอนุุรัักษ์์
พลัังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม

	ผ่่าน Facebook กฟผ. และเว็็บไซต์์วัันสิ่่�งแวดล้้อม กฟผ. เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564 อีีกด้้วย
3.3 โครงการ EGAT Go Green

กฟผ. จััดโครงการ ‘EGAT Go Green’ เพื่่� อตอบสนองนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม กฟผ. ด้้านส่่งเสริิม

การมีีส่่วนร่่วมและสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน

กฟผ. ปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมในชีีวิิ ต ประจำำ�วัั น อย่่ า งยั่่� ง ยืืน แบ่่ ง ออกเป็็ น 2 ช่่ ว ง ได้้ แ ก่่

	ช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุน
ุ ายน เน้้นสร้้างการรัับรู้้�โครงการอย่่างต่่อเนื่่� อง และช่่วงเดืือนกรกฎาคม -

	ธัันวาคม เน้้นการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยเชิิญชวนให้้ผู้้�ปฏิิ บััติิงาน

แสดงความ ‘รัักษ์์โลก’ ด้้วยการโพสต์์วิิดีีโอสั้้�น ผ่่าน Facebook และ Instagram เพื่่� อสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้แก่่ผู้้�อื่่�นและกระตุ้้�นให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม

4. การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก ของ กฟผ.
กฟผ. ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ จึึงได้้วางกรอบนโยบาย

และการดำำ�เนิินงานด้้านก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างครอบคลุุมและชััดเจน โดยในปีี 2564 กฟผ. ได้้ประกาศ

เป้้าหมายเพื่่� อมุ่่�งสู่่� EGAT Carbon Neutrality ภายในปีี ค.ศ. 2050 (หรืือ พ.ศ. 2593) เพื่่� อแสดงให้้
เห็็นถึึงความพร้้อมของ กฟผ. ที่่�จะเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การเป็็นองค์์กรคาร์์บอนต่ำำ�และสร้้างความมั่่�นคง

ทางพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งยัังเป็็นการร่่วมขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ไปพร้้อมกัับนโยบายของประเทศ
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

4.1 การปล่่อยและการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของ กฟผ.

กฟผ. ประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร (คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ครอบคลุุมพื้� น
้ ที่่�

การดำำ�เนิินกิิ จ การ ได้้ แ ก่่ โรงไฟฟ้้ า เหมืือง เขื่่� อ น สำำ�นััก งาน และระบบสายส่่ ง ไฟฟ้้ า แรงสููงของ กฟผ. เพื่่� อ แสดงถึึง

ความโปร่่ ง ใสในการเปิิ ด เผยข้้ อ มููล โดยในปีี 2564 มีีปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกจำำ� นวน 31,382,304.44

	ตัั นคาร์์บอนไดออกไซด์์ เทีียบเท่่ า (tCO2e) นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังใช้้ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการผลิิตไฟฟ้้า
ในการประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco Efficiency) เพื่่� อเป็็นแนวทางมุ่่�งสู่่�การผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน

	สำำ�หรัับผลการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับมาตรการของ กฟผ. ประกอบด้้วยมาตรการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน

	มาตรการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ต ไฟฟ้้ า และมาตรการเกณฑ์์ ม าตรฐานและติิ ด ฉลากอุุ ป กรณ์์ เ บอร์์ 5 คิิ ด เป็็ น
ปริิ ม าณการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจกปีี 2563 รวมทั้้� ง สิ้้� น 8.75 MtCO 2 e และผลการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจกปีี 2564

	มีีค่่าเท่่ากัับ 6,645,859 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) (คำำ�นวณโดยใช้้ Emission Factor ปีี 2563)

4.2 การดำำ�เนิินการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับโครงการ
(T-VER)

ในปีี 2564 กฟผ. ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก

ภาคสมััครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

Thailand Yearly RE Generation
Fuel

MW

REC

Biogas

554.25

1,213,807.50

Biomass

3,501.18

4,539,209.85

Other

0.30

0.00

	พลัังน้ำำ�เขื่่�อนผาจุุ กได้้ รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นโครงการ

Hydro

3,110.05

6,805,451.28

Solar

2,982.62

3,919,162.68

	ต่่อปีีจำำ�นวน 47,406 tCO2e

Waste

333.68

555,376.99

Wind

1,506.82

3,035,942.95

4.3 ใบรัับรองการผลิิตพลัั งงานหมุุนเวีียน (Renewable

Total

11,988.90

20,068,951.25

โดยได้้ รัั บ การรัั บ รองปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืือนกระจกที่่� ลด ได้้

จ า ก โรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ� เขื่่� อนนเรศวรจำำ� นวน 57,933

	ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) และโรงไฟฟ้้า
T-VER โดยมีีปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�คาดว่่าจะลดได้้

Energy Certificate: REC)

ในปีี 2564 กฟผ. ได้้ นำ�ำ โรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานหมุุ น เวีียน

	จำำ� นวน 2 แห่่ ง ขึ้้� น ทะเบีียนตามมาตรฐานของ The
International REC Standard (I-REC) เพื่่� อเตรีียมพร้้อม

	ต่่อการขอการรัับรองการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน

(REC) ประกอบด้้ ว ย โรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ� เขื่่� อ นแม่่ ก ลอง

และโรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ� เขื่่� อ นศรีีนคริิ น ทร์์ ซึ่่� ง มีีปริิ ม าณ

คาดการณ์์ไฟฟ้้าที่่�สามารถขอการรัับรอง REC ได้้กว่่า 1.3

	ล้้าน REC/ปีี นัับเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีปริิมาณการผลิิต REC

	มากที่่�สุด
ุ ในประเทศไทยตามกลไกของ I-REC ในปััจจุุบัน
ั

การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนต่่อปีีของประเทศไทย

Thailand Potential I-REC Production
Fuel

MW
22.76

49,848.78

Biomass

229.40

297,412.51

Hydro

741.35

1,293,448.00

Solar

754.02

990,780.97

Waste

0.00

0.00

Wind

327.50

659,847.00

Total

2,075.03

3,291,337.26

Biogas

เครดิิต REC ของประเทศไทยในปััจจุุบััน
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REC

กฟผ. ได้้พััฒนาช่่องทางการติิดต่่อ
ซื้้�อขาย EGAT Green Credit
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ EGAT Green Credit
(https://egc.egat.co.th/)
กฟผ. ผลัักดัันอุุตสาหกรรมไทย
ไปสู่่�การใช้้เทคโนโลยีีทำำ�ความเย็็นสีีเขีียว
ที่่�ใช้้สารทำำ�ความเย็็นธรรมชาติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
4.4 EGAT Green Credit (REC และ T-VER)

จากการขึ้้�นทะเบีียนโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนเป็็นโครงการ T-VER และ REC

และจัั ดตั้้� งศููนย์์ฝึึกอบรมจำำ�นวน 8 แห่่ง

กฟผ. ได้้ ต่่ อ ยอดการดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า วให้้ เ ป็็ น อีีกหนึ่่� ง ธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานสีีเขีียว

ครอบคลุุมทั่่วทุ
ุ ภาคของประเทศ มีีครููช่่าง
� ก

และ REC ให้้กัับหน่่วยงานและบริิษััทต่่าง ๆ เพื่่� อกระตุ้้�นและสนัับสนุุนการผลิิต

ด้้านการใช้้สารทำำ�ความเย็็นที่่ติ
� ด
ิ ไฟได้้กว่่า

ภายใต้้ชื่่�อ EGAT Green Credit โดยการขายคาร์์บอนเครดิิตตามกลไก T-VER

และการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน อัันจะส่่งผลดีีทั้้�งต่่อการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
และการบรรลุุเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ

และหัั ว หน้้ า ช่่ า งที่่� ผ่่ า นการฝึึ ก อบรม

222 คน ซึ่่�งสามารถนำำ�ความรู้้�ไปถ่่ายทอด
ในหน่่ ว ยงานและบริิ ษัั ท ภายหลัั ง จาก
สิ้้�นสุุดการดำำ�เนิินโครงการฯ ในปีี 2564

ในปีี 2564 กฟผ. ได้้ลงนามสััญญาซื้้�อขายตามโครงการ EGAT Green Credit

กฟผ. จึึงได้้รัับความไว้้วางใจจากผู้้�ให้้ทุุน

	สััญญา 310,300 RECs และ T-VER จำำ�นวน 2 ราย ปริิมาณการซื้้�อขายตาม

ซึ่่� ง มีีรัั ฐ บาลสหราชอาณาจัั ก รร่่ วมกัั บ

แล้้วเสร็็จ 6 ราย แบ่่งเป็็นผู้้�ซื้้�อ REC จำำ�นวน 4 ราย ปริิมาณการซื้้�อขายตาม

	สััญญา 38,361 tCO2 นอกจากนี้้� กฟผ. ได้้ พััฒนาช่่องทางการติิ ดต่่อซื้้�อขาย

EGAT Green Credit ผ่่านทางเว็็บไซต์์ EGAT Green Credit (https://egc.egat.co.th/)
เพื่่� อให้้ผู้้�สนใจสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว

(Donor) ผ่่า นกองทุุ น NAMA Facility

รััฐบาลสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีีเป็็น

ผู้้�สนัั บ สนุุ น ทางการเงิิ น ในการบริิ ห าร
จััดการเงิินคงเหลืือจากกองทุุน RAC NAMA

โดย กฟผ. ได้้ จัั ดตั้้� ง กองทุุ น นวัั ต กรรม

4.5 โครงการเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่เ� หมาะสม

สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมทำำ�ความเย็็น (EGAT

NAMA) และกองทุุนนวััตกรรมสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมทำำ�ความเย็็น (EGAT Cooling

เพื่่� อส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนานวััตกรรม

ของประเทศในอุุตสาหกรรมเครื่่�องปรัับอากาศและเครื่่�องทำำ�ความเย็็น (RAC

Innovation Fund: CIF)

กฟผ. ดำำ�เนิินโครงการ RAC NAMA ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2560 - มีีนาคม 2564

Cooling Innovation Fund: CIF)
ทางด้้านเทคโนโลยีีการทำำ�ความเย็็นที่่�ใช้้
พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และผลัักดััน

	ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมเครื่่�องปรัับอากาศและเครื่่�องทำำ�ความเย็็น

อุุ ต สาหกรรมไทยไปสู่่� ก ารใช้้ เ ทคโนโลยีี

	ปััจจุุบัันมีีผลิิตภััณฑ์์กว่่า 150,000 เครื่่�อง ออกสู่่�ตลาดทั้้�งภายในและต่่างประเทศ

ธรรมชาติิอย่่างต่่อเนื่่� องและเป็็นรููปธรรม

ไทยก้้าวสู่่�เทคโนโลยีีสีีเขีียว ครอบคลุุมทั้้�งการผลิิต การบริิโภค และการบริิการ

	คิิ ดเป็็นปริิมาณการลดก๊๊าซเรืือนกระจกกว่่ า 56,000 ตัั นคาร์์บอนไดออกไซด์์

ทำำ�ความเย็็นสีีเขีียวที่่�ใช้้สารทำำ�ความเย็็น

เทีียบเท่่ า ต่่ อ ปีี (tCO 2 e/ปีี ) นอกจากนั้้� น ได้้ ส นัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาหลัั ก สููตร

127
Empower the Movement of Carbon Neutrality

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

4.6 การเข้้าร่่วมกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรเพื่่�อส่่งเสริิม
การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก

5. นวััตกรรมด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม

กฟผ. ร่่วมกับ
ั หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนชั้้�นนำำ� ส่่งเสริิม

กฟผ. พััฒนาโปรแกรม AR-QADS (ออกเสีียงว่่า ‘อากาศ’)

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เช่่น RE100 Thailand Club

Support ซึ่่�งเป็็นระบบการพยากรณ์์คุุณภาพอากาศในพื้้�นที่่�

และจััดกิิจกรรมสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานสีีเขีียว เพื่่� อลด

เครืือข่่ า ย Carbon Markets Club (CMC) เป็็ น ต้้ น

เพื่่� อร่่วมผลัักดัันประเทศไทยสู่่ก
� ารปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

	สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero Emission) ในอนาคต

หรืือ Air Quality Automated-Program for Decision-Making
รอบโรงไฟฟ้้าเป็็นรายชั่่�วโมง ล่่วงหน้้า 7 วััน ประกอบด้้วย

ระบบการพยากรณ์์ข้้อมููลลมและสภาพอากาศ และระบบ
พยากรณ์์ระดัับความเข้้มข้น
้ ของมลสารของแต่่ละพื้้�นที่่โ� รงไฟฟ้้า
ช่่วยให้้ กฟผ. สามารถดำำ�เนิินงานด้้านคุุณภาพอากาศ ทั้้�งใน

นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังได้้ เข้้าร่่วมโครงการประเมิินและ

เชิิ ง รุุ ก และการป้้ อ งกัั น ปัั ญ หา ที่่� ผ่่ า นมา ได้้ นำ�ำ โปรแกรม

and Sustainable Business Index: LCSi) ประจำำ�ปีี 2564

และเหมืืองแม่่ เ มาะ โรงไฟฟ้้ า บางปะกง โรงไฟฟ้้ า กระบี่่�

	มหาชน) โดย กฟผ. ได้้รัับการจััดระดัับธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ�

และโรงไฟฟ้้ า พระนครเหนืือ รวมทั้้� ง ในพื้้� น ที่่� อำำ� เภอเทพา

	จััดระดัั บธุุ ร กิิ จ คาร์์ บ อนต่ำำ� และยั่่� ง ยืืน (Low Carbon

ขององค์์ การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์ การ
และยั่่�งยืืนในระดัับ ‘ดาวรุ่่�ง’

4.7 การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ด้้านก๊๊าซเรืือนกระจก

	ปีี 2564 เป็็นอีีกปีีที่่� กฟผ. ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมอนุุสัญ
ั ญา

สหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
สมััยที่่� 26 (COP26) ณ เมืืองกลาสโกว์์ สหราชอาณาจัักร

AR-QADS ไปใช้้งานในพื้้�นที่่�รอบโรงไฟฟ้้า ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้า

เส้้นทางเดิินเรืือโรงไฟฟ้้ากระบี่่� กัังหัันลมผลิิตไฟฟ้้าลำำ�ตะคอง
เส้้นทางเดิิ นเรืืออำำ�เภอเทพา และพื้้�นที่่� คาบสมุุทรอิิ นโดจีีน
ปััจจุุบััน กฟผ. อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาเพื่่� อใช้้งานในพื้้�นที่่�รอบ

โรงไฟฟ้้าพระนครใต้้ คาดว่่ าจะแล้้ วเสร็็จประมาณกลางปีี
2565 ทั้้�งนี้้� สามารถเข้้าดููผลการพยากรณ์์ข้อ
้ มููลได้้บนเว็็บไซต์์
http://tairgle.egat.co.th/

โดยเข้้าร่่วมกิิจกรรมคู่่�ขนาน (Side Event) เพื่่� อแสดง

งานการจััดการด้้านการใช้้ไฟฟ้้า

และนำำ�เสนอความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานโครงการเพิ่่ม
�

กว่่า 28 ปีีที่่� กฟผ. ได้้ดำำ�เนิินโครงการการจััดการด้้านการใช้้

	วิิสัย
ั ทััศน์์และทิิศทางการดำำ�เนิินงานด้้านก๊๊าซเรืือนกระจก
ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและการลดก๊๊าซเรืือนกระจก

	ที่่เ� หมาะสมของประเทศในอุุตสาหกรรมเครื่่�องปรัับอากาศ
และเครื่่�องทำำ�ความเย็็น (RAC NAMA) รวมทั้้�งจััดแสดง

	นิิ ท รรศการความสำำ� เร็็ จ จากการดำำ� เนิิ น การด้้ า นก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกของ กฟผ. บริิเวณ Thailand Pavilion

นอกจากนี้้� กฟผ. ได้้ร่่วมนำ�ำ เสนอบทบาทและความใส่่ใจ
ในการมีีส่่ ว นร่่ วมต่่ อ สู้้�วิิ ก ฤตสภาพภููมิิ อ ากาศ รวมถึึง

ไฟฟ้้า (Demand Side Management) เพื่่� อส่่งเสริิมให้้เกิิด

การใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด มีีประสิิทธิิภาพ และลดการ

ปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) จากการใช้้พลัังงาน

ไฟฟ้้า อีีกทั้้�งลดผลกระทบอัันเนื่่� องมาจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ โดยการส่่งเสริิมมาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงาน

และสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งในภาคอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจ และครััวเรืือน
ผ่่านกลยุุทธ์์ 3 อ.

กลยุุทธ์์ที่่�จะนำำ� กฟผ. ไปสู่่�เป้้าหมายความเป็็นกลางทาง

อ.1 อุุปกรณ์์ประหยััดไฟฟ้้า

Forum จััดโดยองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก

ในปีี 2564 มีียอดการติิดฉลากประหยััดไฟฟ้้าเบอร์์ 5 จำำ�นวน

คาร์์บอนในงานเปิิดตัวั โครงการ Climate Action Leaders
(องค์์การมหาชน) อีีกด้้วย

22.95 ล้้านฉลาก สามารถลดความต้้ องการไฟฟ้้าสููงสุุดได้้

261 เมกะวัั ตต์์ ลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ 1,746

ล้้ า น กิิ โ ลวัั ต ต์์ - ชั่่� ว โ ม ง และลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ

คาร์์บอนไดออกไซด์์ จ ากกระบวนการผลิิ ต กระแสไฟฟ้้ า ได้้

จำำ�นวน 832,642 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (ผลการ
ลดการใช้้ ไ ฟฟ้้ า สะสมตั้้� ง แต่่ ปีี 2536-2564 มีียอดการติิ ด

ฉลากประหยัั ด ไฟฟ้้ า เบอร์์ 5 จำำ� นวน 445.53 ล้้ า นฉลาก
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

สามารถลดพลัั ง งานไฟฟ้้ า สููงสุุ ด ได้้ 5,570 เมกะวัั ต ต์์ ลดพลัั ง งานไฟฟ้้ า ได้้

33,626 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง และลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากกระบวนการผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้จำำ�นวน 18,704 พัันตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า)

กฟผ. ได้้ ข ยายขอบข่่ า ยผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ ตาไฟฟ้้ า แบบเหนี่่� ย วนำำ� แบบ 2-4 หัั ว เตา
และติิดฉลากฯ เพื่่� อวางจำำ�หน่่ายเมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 พร้้อมกัับปรัับเกณฑ์์

ประสิิทธิิภาพผลิิตภััณฑ์์ตู้้�เย็็น เพื่่� อรองรัับการทดสอบตามมาตรฐานใหม่่ โดยกำำ�หนด

ระดัับประสิิทธิิภาพพลัังงานเพิ่่มขึ้
� �้นเป็็น 1-3 ดาว และมีีกำำ�หนดติิดฉลากฯ เพื่่� อวาง
จำำ�หน่่ายตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2565

ปััจจุุบัน
ั กฟผ. ได้้เตรีียมความพร้้อมติิดฉลากแสดงระดัับประสิิทธิิภาพพลัังงานกัับ

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่และขยายขอบข่่ายผลิิตภััณฑ์์ในปีี 2565 อีีกจำำ�นวน 2 ผลิิตภััณฑ์์

คืือ แบตเตอรี่่�แบบสัับเปลี่่�ยนได้้ (Swapping Battery) และเครื่่�องปรัับอากาศขนาด
มากกว่่า 12,000-18,000 วััตต์์ (40,944-61,416 บีีทีียูู/ชั่่�วโมง) โดยจััดการประชุุม

ร่่วมกับผู้้�
ั ประกอบการและหน่่วยงานทดสอบ เพื่่� อกำำ�หนดเกณฑ์์ระดัับประสิิทธิิภาพ

พลัังงาน ติิดฉลากฯ และวางจำำ�หน่่าย

นอกจากนี้้� กฟผ. ได้้ส่่งเสริิมแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)

ลดการใช้้ทรััพยากร การใช้้ซ้ำำ� และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Reduce, Reuse, Recycle)
อย่่างเป็็นรููปธรรมผ่่านการดำำ�เนิินโครงการฉลากประหยััดไฟฟ้้าเบอร์์ 5 ในอนาคต

ปีี

2565

ขยายขอบข่่ายผลิิตภััณฑ์์
อีีกจำำ�นวน 2 ผลิิตภััณฑ์์ คืือ
แบตเตอรี่่�แบบสัับเปลี่่�ยนได้้
และเครื่่�องปรัับอากาศ
ขนาดมากกว่่า 12,000-18,000 วััตต์์

ปีี

2564

มีียอดการติิดฉลากฯ
จำำ�นวน

รองรัั บพ ระราชบัั ญ ญัั ติิ ก ารจัั ด การซากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ ครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า และอุุ ป กรณ์์

22.95

และได้้ทรััพยากรกลัับมาใช้้อย่่างคุ้้�มค่่าและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยในปีี 2564

ปีี

อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�จะบัังคัับใช้้ เพื่่� อสร้้างกระบวนการคััดแยกชิ้้�นส่่วนอย่่างถููกต้้อง

กฟผ. ดำำ� เนิิ น งานนำำ�ร่่ อ งกระบวนการจัั ด การซากเครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า และอุุ ป กรณ์์

อิิเล็็กทรอนิิกส์์จากการนำำ�ร่่องเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า จำำ�นวน 5 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ ตู้้�เย็็น

เครื่่�องปรัับอากาศ โทรทััศน์์ โทรศััพท์์ และคอมพิิวเตอร์์ รวม 300 เครื่่�อง ที่่�จัังหวััด

นนทบุุรีี และ 100 เครื่่�อง ที่่�จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ โดยมีีระบบ Digital WEEE Manifest

ที่่�ช่่วยติิดตามซากเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า เพื่่� อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่หรืือกำำ�จััดต่่อไป

ล้้านฉลาก

2536-2564

มีียอดการติิดฉลากฯ
จำำ�นวน

445.53
ล้้านฉลาก

อ.2 อาคารประหยััดพลัังงาน
-	ดำำ�เนิินการแผนงานที่่�ปรึึกษาพลัังงานรองรัับโครงการนำำ�ร่่องมาตรการบัังคัับใช้้เกณฑ์์มาตรฐานอนุุรัักษ์์พลัังงานสำำ�หรัับ

	ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่ายพลัังงาน (Energy Efficiency Resources Standards: EERS) ปีี 2564 โดยสามารถดำำ�เนิินการ

ให้้คำำ�แนะนำำ�มาตรการเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพการใช้้ไฟฟ้้า ตรวจวััดและพิิสููจน์์ผลการลดการใช้้ไฟฟ้้า พร้้อมจััดทำำ�รายงานให้้แก่่

สถานประกอบการทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนแล้้วเสร็็จจำำ�นวน 7 แห่่ง ช่่วยให้้ประหยััดพลัังงานไฟฟ้้า 2.79 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

-	ดำำ�เนิินโครงการฉลากแสดงระดัับประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับบ้้านและอาคารเบอร์์ 5 ร่่วมกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและ
ภาคเอกชน ส่่งเสริิมการออกแบบบ้้านที่่�อยู่่�อาศััยและอาคารให้้ประหยััดพลัังงานผ่่านเกณฑ์์ประสิิทธิิภาพ ในปีี 2564

	มีีแบบบ้้านและอาคารผ่่านเกณฑ์์ประสิิทธิิภาพ จำำ�นวน 3 โครงการ ซึ่่�งประกอบด้้วยแบบบ้้านจำำ�นวน 11 แบบ รวมทั้้�งมีีโครงการ

	บ้้านที่่�ผ่่านเกณฑ์์ประสิิทธิิภาพ และก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ 1 โครงการ คืือ โครงการเคหะชุุมชนและบริิการชุุมชนเชิิงสัังคม

	จัังหวััดนครนายก (พรหมณีี 1) ช่่วยให้้ประหยััดพลัังงานไฟฟ้้า 369,162 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์

104.432 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี ผู้้�สนใจติิดต่อ
่ ขอรัับการประเมิินได้้จากเว็็บไซต์์ https://homeno5.egat.co.th
Empower the Movement of Carbon Neutrality
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

อ.3 อุุปนิิสััยประหยััดพลัังงาน
ในแต่่ละปีี นัักเรีียนจำำ�นวนกว่่า 1 ล้้านคน ได้้ผ่า่ นการเรีียนรู้้�

จัั ดตั้้� งห้้องเรีียนสีีเขีียว ในกลุ่่�มโรงเรีียนในพระราชููปถัั มภ์์

ห้้องเรีียนสีีเขีียว กฟผ. ซึ่่�งสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ไปปรัับใช้้ใน

โครงการและกิิ จ กรรมเฉลิิ มพ ระเกีียรติิ เนื่่� องในโอกาส

และเข้้าร่่วมกิจ
ิ กรรมด้้านพลัังงานและสิ่่ง� แวดล้้อมกัับโครงการ

ชีีวิิตประจำำ�วััน และยัังขยายผลไปสู่่�ผู้้�ปกครอง รวมทั้้�งช่่วยลด
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้จากกิิจกรรม ดัังนี้้�

สมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราชฯ สยามมกุุฎราชกุุมาร ภายใต้้

มหามงคลพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกรััชกาลที่่� 10 เป็็นกิิจกรรม
ส่่ ง เสริิ ม การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิภ าพการใช้้ ไ ฟฟ้้ า ในสถานศึึกษา

ร่่วมกัับกระทรวงพลัังงาน จำำ�นวน 10 แห่่ง ในปีี 2563 โดยใน

กิิจกรรมโรงเรีียนสีีเขีียว ส่่งเสริิมให้้เกิิดโรงเรีียนต้้นแบบด้้าน

ปีี 2564 ดำำ�เนิินการจััดตั้้ง� ห้้องเรีียนสีีเขีียว 2021 (Smart Green

มีีโรงเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินเป็็นโรงเรีียนสีีเขีียวแล้้ว

ในสัังกััดมููลนิิธิิราชประชานุุเคราะห์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์

การอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่ปีี 2552 - ปััจจุุบััน
จำำ�นวน 226 โรงเรีียน

กิิจกรรมโรงเรีียนคาร์์บอนต่ำำ� ส่่งเสริิมให้้โรงเรีียนพััฒนาระบบ
การบริิหารจััดการพลัังงาน พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินมาตรการอนุุรัก
ั ษ์์

สิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นการริิเริ่่�มผลัักดัั นแนวคิิ ดและส่่งเสริิม
กิิ จ กรรมด้้ า นการพัั ฒ นาสัั ง คมคาร์์ บ อนต่ำำ� (Low Carbon

Learning Room) ทั้้� ง สิ้้� น จำำ� นวน 6 แห่่ ง ได้้ แ ก่่ โรงเรีียน

จำำ� นวน 1 แห่่ ง และโรงเรีียนในพระราชููปถัั มภ์์ สมเด็็ จ

พระบรมโอรสาธิิราชฯ สยามมกุุฎราชกุุมาร จำำ�นวน 5 แห่่ง

ซึ่่�งห้้องเรีียนสีีเขีียว 2021 (Smart Green Learning Room)

เป็็นห้้องเรีียนที่่�สามารถจััดการเรีียนการสอนภายในห้้องทั้้�ง
รููปแบบ On-site และ Online เชื่่�อมต่่อไปยัังโรงเรีียนอื่่�น ๆ ได้้

เป็็นการเชื่่�อมความสััมพัันธ์์และแบ่่งปัันความรู้้�ด้้านพลัังงาน

Society) ในสถานศึึกษา เพื่่� อให้้โรงเรีียนนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่าง

และสิ่่�งแวดล้้อม

ตั้้�งแต่่ปีี 2557 - ปััจจุุบััน โดยในปีี 2564 มีี 267 โรงเรีียน

จััดทำำ�การพััฒนาระบบเสมืือนจริิง EGAT Green Learning

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�สามารถลดได้้กว่่า 8.76 ล้้านบาท และลดปริิมาณ

การเรีียนรู้้�รููปแบบห้้องเรีียนสีีเขีียวเสมืือนจริิง ในรููปแบบเกม

กระแสไฟฟ้้า 6.77 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

คุุณค่่าของการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสามารถ

ถููกต้้อง เป็็นรููปธรรม มีีส่่วนร่่วมทั้้�งโรงเรีียน เริ่่�มดำำ�เนิินการ

ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ 13.89 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง คิิดเป็็น

การปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ จ ากกระบวนการผลิิ ต

Application (EGAT Town) เพื่่� อให้้ครููและนัักเรีียนมีีสื่่� อ

เพื่่� อสื่่�อสารข้้อมููลด้้านพลัังงาน อาหาร น้ำำ� อากาศ การเรีียนรู้้�
แสดงผลบนอุุปกรณ์์สื่่�อสาร ทั้้�งสมาร์์ทโฟน (Smart Phone)

กิิจกรรมโรงเรีียนคาร์์บอนต่ำำ�สู่่�ชุุมชน สนัับสนุุนให้้โรงเรีียน

แท็็ บ เล็็ ต (Tablet) และคอมพิิ ว เตอร์์ และสามารถนำำ�

ให้้สามารถลดการใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือนได้้ไม่่น้อ
้ ยกว่่าร้้อยละ 5

ด้้านการอนุุรััก ษ์์ พ ลัั ง งานและสิ่่� ง แวดล้้ อ มภายในโรงเรีียน

ขยายผลการลดการใช้้ พ ลัั ง งานไฟฟ้้ า สู่่� ค รอบครัั วนัั ก เรีียน

EGAT Green Learning Application ไปดำำ�เนิินกิิ จกรรม

เริ่่� มดำ�ำ เนิิ น การตั้้� ง แต่่ ปีี 2559 - ปัั จ จุุ บัั น โดยในปีี 2564

อย่่างต่่อเนื่่� อง พร้้อมทั้้�งขยายผลสู่่�ชุุมชนและครััวเรืือนได้้

ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ 4.91 ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง คิิดเป็็น

‘พลัังเยาวชน Youth Power @Bang Kruai’ เป็็นการขยาย

มีีครััวเรืือนที่่�สามารถลดใช้้พลัังงานได้้ถึึง 15,732 ครััวเรืือน

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�สามารถลดได้้กว่่า 10.85 ล้้านบาท และลดปริิมาณ
การปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ จ ากกระบวนการผลิิ ต
กระแสไฟฟ้้า 1.42 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

อาคารเบอร์์ 5 ในสถานศึึกษา สนัับสนุุนการพััฒนาอาคาร

ของสถานศึึกษาที่่�ใช้้สำำ�หรัับการเรีียนการสอนให้้เกิิดการใช้้
พลัั ง งานอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพสููงสุุ ด โดยได้้ กำำ� หนดเกณฑ์์

พิิจารณาอาคารใน 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ อาคาร อุุปกรณ์์

และอุุปนิิสัย
ั การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เริ่่มดำ
� ำ�เนิินการ

ในปีี 2561 - ปััจจุุ บััน มีีโรงเรีียนที่่� ผ่่านเกณฑ์์ การประเมิิน
อาคารเบอร์์ 5 ในสถานศึึกษาแล้้วจำำ�นวน 27 โรงเรีียน
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ผลการดำำ� เนิิ น งานโครงการห้้ อ งเรีียนสีีเขีียวสู่่� โ รงเรีียนใน

อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี ในปีี 2564 โดยสนัับสนุุน

ให้้เยาวชนมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม

จากการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีโรงเรีียนในเขต
อำำ�เภอบางกรวยสมััครเข้้าร่่วมโครงการห้้องเรีียนสีีเขีียวจำำ�นวน

27 โรงเรีียน ผ่่านการแข่่งขััน 5 โรงเรีียน สามารถลดก๊๊าซ

เรืือนกระจกจากการจััดการพลัังงาน จััดการขยะ และปลููก
ต้้นไม้้ได้้ 87 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

การดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรมการพััฒนา
มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
-	ดำำ�เนิินการส่่งมอบรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า ENGY ซึ่่�งเป็็น

รถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าเบอร์์ 5 ภายใต้้แบรนด์์ กฟผ. จำำ�นวน
51 คััน ให้้แก่่หน่่วยงานที่่ไ� ด้้รับ
ั การจััดสรร รวม 19 หน่่วยงาน

	พร้้อมประสานติิดตามและเก็็บข้้อมููลการใช้้งาน พบว่่า
ภายในปีี 2564 ใช้้ระยะทางรวม 54,000 กิิโลเมตร สามารถ

	ลดการปล่่อยก๊๊าซ CO2 จำำ�นวน 2.8 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์

เทีียบเท่่า และลดฝุ่่�นละออง PM2.5 189,000 มิิลลิิกรััม

	พร้้อมติิดตั้้ง� สถานีีสัับเปลี่่ย
� นแบตเตอรี่่� (Battery Swapping
Station) จำำ�นวน 3 แห่่ง เพื่่� อนำำ�ร่่องการใช้้งาน ได้้ แก่่

	สำำ�นัักงานกลาง กฟผ. จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี ศููนย์์การเรีียนรู้้�
กฟผ. ลำำ� ตะคอง จัั ง หวัั ด นครราชสีีมา และโรงไฟฟ้้ า

แม่่เมาะ จัังหวััดลำำ�ปาง
-

โครงการวิิจัย
ั การใช้้จัก
ั รยานยนต์์ไฟฟ้้า กรณีีศึึกษารถรัับจ้า้ ง

สาธารณะในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี (ผู้้�รัับ

โรงไฟฟ้ ้าแม่่เมาะ
5 คััน / 1 สถานีี

	ทุุนวิิจััย ได้้ แ ก่่ มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้ า

เขื่่อ
� นสิิริิกิิติ์์�

	พระนครเหนืือ) เพื่่� อศึึกษาการให้้บริิการรถจัักรยานยนต์์

2 คััน

ไฟฟ้้าสาธารณะในพื้้�นที่่อำ
� ำ�เภอบางกรวย เพื่่� อพััฒนาชุุมชน

	บางกรวยให้้เป็็นชุุมชนสีีเขีียว ลดปััญหาการปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศและฝุ่่�น PM2.5 จากภาคการขนส่่ง รวมถึึง

ยกระดัั บคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของประชาชน พร้้ อ มเสนอแนะ
แนวทางขยายผลในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ โดยเมื่่�อวัันที่่� 27 ธัันวาคม

2564 กฟผ. ได้้ ส่่ ง มอบรถจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ENGY

ซึ่่� ง จดทะเบีียนสาธารณะอย่่ า งถููกต้้ อ งจำำ� นวน 51 คัั น
ให้้แก่่ผู้้�ขับขี่
ั ร่� ถจัักรยานยนต์์รับจ้
ั ้างสาธารณะเพื่่� อทดลอง

ฝ่่ายปฏิิบััติิการภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

เขื่่อ
� นภููมิิพล

2 คััน

2 คััน

โรงไฟฟ้ ้าน้ำำ��พอง
2 คััน

เขื่่อ
� นวชิิราลงกรณ
2 คััน

เขื่่อ
� นสิิริินธร
2 คััน

ศููนย์์การเรีียนรู้้� กฟผ. ลำำ�ตะคอง
2 คััน / 1 สถานีี

เขื่่อ
� นศรีีนคริินทร์์
2 คััน

โรงไฟฟ้ ้าลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา
2 คััน

สำำ�นัักงานกลาง
11 คััน / 1 สถานีี

โรงไฟฟ้ ้าบางปะกง

โรงไฟฟ้ ้าพระนครใต้้

3 คััน

2 คััน

โรงไฟฟ้ ้าวัังน้้อย
2 คััน

จะศึึกษาข้้อมููลพฤติิกรรมการใช้้งานของผู้้�ขัับขี่่� ผลกระทบ

รวมถึึงความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้ บริิ ก าร เพื่่� อขยายผลสู่่�

2 คััน

2 คััน

ให้้บริิการประชาชนเป็็นระยะเวลา 1 ปีี โดยโครงการ

	ด้้านพลัังงาน เศรษฐกิิจ สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม

เขื่่อ
� นอุุบลรััตน์์

ฝ่่ายปฏิิบััติิการภาคเหนืือ

เขื่่อ
� นรััชชประภา
2 คััน

ฝ่่ายปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารภาคใต้้
2 คััน

โรงไฟฟ้ ้าจะนะ
2 คััน

รถรัั บจ้้ า งสาธารณะทั่่� ว ประเทศ นอกจากนี้้� กฟผ.

ได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งสถานีีสัับเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� (Battery
Swapping Station) จำำ�นวน 3 แห่่ง เพื่่� อรองรัับการใช้้งาน

ได้้แก่่ ศููนย์์การเรีียนรู้้� กฟผ. สำำ�นัก
ั งานกลาง ศููนย์์บริิการ

ENGY Bike Service Point (ใกล้้วััดสำ�ำ โรง) และชุุมชน

	วัั ดชลอ รวมถึึงพัั ฒ นา Application ‘ENGY Rider’

เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกการใช้้ ง าน ซึ่่� ง ผู้้�ขัั บขี่่� ส ามารถ
ตรวจสอบแบตเตอรี่่�ในสถานีีสัับเปลี่่�ยน ระยะทางที่่�ขัับขี่่�

และการมีีส่่วนร่่วมลดคาร์์บอนไดออกไซด์์
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

งานชุุมชน สัังคม และสิ่่ง
� แวดล้้อม

โครงการปลููกป่่าเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
กฟผ. ได้้ขานรัับนโยบาย Carbon Neutrality ซึ่่�งนำำ�มาวางเป็็น

การจััดการคุุณภาพอากาศของ กฟผ.
(EGAT Air Time)

ยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิินงานของ กฟผ. ทั้้�งในส่่วนการผลิิต

กฟผ. ดำำ�เนิินแผนการจััดการคุุณภาพอากาศ (EGAT Air Time)

สนัับสนุุนการชดเชยคาร์์บอนไดออกไซด์์ผ่า่ นโครงการต่่าง ๆ
โดยในวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 กฟผ. จััดพิิธีีประกาศนโยบาย

สิ่่� ง แวดล้้ อ มและพลัั ง งาน เพื่่� อ จัั ด การปัั ญ หาด้้ า นคุุ ณ ภาพ
อากาศและการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ ที่่� ร วมถึึง

และพิิธีีลงนามความร่่วมมืือโครงการปลููกป่่าล้้านไร่่อย่่างมีี

ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (EGAT Carbon Neutrality)

ไฟฟ้้า ระบบส่่ง พลัังงานหมุุนเวีียน นวััตกรรม และภารกิิจ

มุ่่�งสู่่ค
� วามเป็็นกลางทางคาร์์บอน (EGAT Carbon Neutrality)

ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์สร้้างความยั่่�งยืืนด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ

การดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ สนัับสนุุนนโยบายมุ่่�งสู่่�

ส่่ วนร่่วมกัับ กรมป่่าไม้้ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ ป่่า และ

ผ่่านกลยุุ ทธ์์ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานใน 4 มิิติิ (T-I-M-E)

มีีแผนปลููกป่่าปีีละหนึ่่�งแสนไร่่ รวมจำำ�นวนหนึ่่�งล้้านไร่่ ระหว่่าง

M (Monitoring) และ E (Education & Engagement)

พัันธุ์์�พืืช และกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ซึ่่�ง กฟผ.

ปีี 2565-2574 ประกอบไปด้้วยป่่าอนุุรัก
ั ษ์์ ป่่าชายเลน ป่่าชุุมชน

ประกอบด้้ ว ย T (Tree & Tourism), I (Innovation),

และป่่าเศรษฐกิิจ

ในปีี 2564 ได้้ จััดงานประกาศเจตนารมณ์์และแผนจัั ดการ

ในปีี 2564 กฟผ. ดำำ�เนิินการปลููกป่่าและบำำ�รุุงรัักษาป่่า ดัังนี้้�

รวมพลัังเพื่่� อลมหายใจแห่่งอนาคต’ ร่่วมกับ
ั เครืือข่่ายพัันธมิิตร

1.	ร่่วมกับอุ
ั ท
ุ ยานแห่่งชาติิหมู่่เ� กาะชุุมพร กรมอุุทยานแห่่งชาติิ

	สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช และจัังหวััดชุุมพร ณ พื้้�นที่่� ตำำ�บลทุ่่�งคา
	อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชุุมพร รวม 186 ไร่่

2.	ร่่ วมกัั บ กรมทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ในพื้้� นที่่�

	จัังหวััดชุุมพร จัังหวััดกระบี่่� และจัังหวััดภููเก็็ต พื้้�นที่่�รวม
2,219.82 ไร่่

3. ปลููกป่่าชุุมชน (ป่่าใช้้สอย) พื้้�นที่่บ้
� า้ นนาบง อำำ�เภอบ่่อเกลืือ

	จัังหวััดน่่าน จำำ�นวน 100 ไร่่ (เป็็นการต่่อยอดจากแปลง
ปลููกป่่าชุุมชนบ้้านดงผาปููน ในปีี 2563)

4.	บำำ�รุุงรัักษาแปลงปลููกป่่าชายเลน กฟผ. ในพื้้�นที่่�จัังหวััด
ชุุ มพ ร จัั ง หวัั ด นครศรีีธรรมราช และจัั ง หวัั ดจัั น ทบุุ รีี

	พื้้�นที่่�รวม 1,310 ไร่่
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คุุ ณ ภาพอากาศและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ‘Breathe Our Future

ได้้แก่่ กระทรวงพลัังงาน กรมควบคุุมมลพิษ
ิ สำำ�นัก
ั งานพััฒนา
เทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิ ส ารสนเทศ (องค์์ ก ารมหาชน)

และจุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย เมื่่�อ วัั น ที่่� 4 มีีนาคม 2564

จััดทำำ�เซนเซอร์์ตรวจวััดคุณ
ุ ภาพอากาศและปริิมาณฝุ่่�นละออง

สำำ� หรัั บติิ ดตั้้� ง ในพื้้� น ที่่� โ รงไฟฟ้้ า เขื่่� อ น และชุุ มช นโดยรอบ
จำำ� นวน 200 จุุ ด พร้้ อ มเชื่่� อ มโยงข้้ อ มููลและแสดงผลผ่่ า น

แอปพลิิเคชััน Sensor for All เพื่่� อเผยแพร่่ข้้อมููลคุุณภาพ
อากาศสู่่�สังั คม และขยายผลติิดตั้้�งเซนเซอร์์ร่วมกั
่
ับสำำ�นัก
ั งาน

ปลัั ด กระทรวงพลัั ง งาน และสำำ�นัั ก งานพลัั ง งานจัั ง หวัั ด

ให้้ครอบคลุุมพื้� ้นที่่�ทุุกจัังหวััดทั่่�วประเทศอีีกจำำ�นวน 228 จุุด

โดยในปีี 2564 ได้้ติิดตั้้�งเซนเซอร์์แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 171 จุุด

นอกจากนี้้� ได้้ร่่วมมืือการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลและขยาย

ที่่�สามารถสร้้างปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ตามแนวทางชีีววิิถีี กฟผ. รวมถึึง

ประกอบด้้วย จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

วิิ สาหกิิจเพื่่� อสัังคม (Social Enterprise) โดยสำำ�รวจความ

เครืือข่่ายข้้อมููลตรวจวััดคุณ
ุ ภาพอากาศกัับหน่่วยงานพัันธมิิตร
สำำ�นัก
ั งานการวิิจััยแห่่งชาติิ และบริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ

จำำ�กัั ด (มหาชน) เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู งสุุ ด แก่่ ป ระชาชน

ชุุมชน และสัังคมทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�งได้้จััดกิจ
ิ กรรมแชร์์ไอเดีีย

‘Challenge EGAT ลด ละ รอด ปลอดฝุ่่�น’ ผ่่านช่่องทาง

Social Media เพื่่� อสร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล

ทั่่�วไปด้้วย

ส่่งเสริิมให้้ ‘กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนบ้้านดงเรืือง’ ยกระดัับเป็็น
ต้้องการของชุุมชน และประชุุมร่วมกั
่
บ
ั สมาชิิกและผู้้�นำำ�ชุุมชน
ขณะนี้้� อ ยู่่� ร ะหว่่ า งการเตรีียมข้้ อ มููลเพื่่� อยื่่� นขอใบรัั บ รอง

มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ (Organic Thailand) ณ สำำ�นัก
ั งาน
เกษตรฯ จัังหวััดอุุดรธานีี

นอกจากนี้้� กฟผ. ยัังได้้สนัับสนุุนงบประมาณภายใต้้บัันทึึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) โครงการชีีววิิถีีเพื่่� อการพััฒนา

อย่่ า งยั่่� ง ยืืน ระหว่่ า ง กฟผ. และสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา และขยายผลให้้ กัั บ ชุุ มช น 2 ชุุ มช น คืือ

ชุุมชนขยายผลบ้้านป่่าสััก อำำ�เภอด่่านช้้าง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี

(ขยายผลจากวิิ ท ยาลัั ย เกษตรและเทคโนโลยีีสุุ พ รรณบุุ รีี )

และชุุมชนบ้้านบ่่อแก้้ว อำำ�เภอเด่่นชััย จัังหวััดแพร่่ (ขยายผล
จากวิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีแพร่่)

ศููนย์์ศึึกษาและพััฒนาตามหลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง กฟผ.
โครงการชีีววิิถีีเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
กฟผ. ได้้ พัั ฒ นาต่่ อ ยอดชุุ มช นต้้ น แบบเศรษฐกิิ จ พอเพีียง

ตามแนวทางชีีววิิถีี กฟผ. ให้้จดทะเบีียนเป็็นวิิสาหกิิจชุุมชน
เพื่่� อให้้สมาชิิกชุุมชนมีีรายได้้ที่่�มั่่�นคงอย่่างต่่อเนื่่� อง มีีผลผลิิต
ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐานเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ในตลาด (มาตรฐานเกษตร

ในปีี 2564 กฟผ. ได้้ จััดตั้้� งศููนย์์ศึึกษาและพััฒนาตามหลััก

ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง กฟผ. ในพื้้�นที่่� 7 เขื่่�อนพระนาม

และ 3 โรงไฟฟ้้ า เพื่่� อ เป็็ น ศููนย์์ ศึึ กษาการพัั ฒ นากสิิ ก รรม
ธรรมชาติิ ต ามหลัั ก ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีียง ในรููปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล วิิถีีใหม่่ ให้้แก่่ชุุมชนและภาคีีเครืือข่่าย
เพื่่� อนำำ�ไปพััฒนาฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�นและชุุมชนผ่่านการ

สร้้างงานสร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร โดยในปีี 2564 ศููนย์์ศึึกษาฯ

อิิ นทรีีย์์) สร้้างอาหารปลอดภัั ย และยกระดัั บคุุณภาพชีีวิิ ต

6 แห่่ง ได้้ แ ก่่ เขื่่�อ นภููมิิพล เขื่่�อ นสิิ ริิ กิิ ติ์์� เขื่่�อ นศรีีนคริิ นทร์์

ยุุ ท ธศาสตร์์ ข อง กฟผ. โดยในปีี 2564 ได้้ คัั ด เลืือกชุุ มช น

อบรมให้้แก่่ชุมช
ุ นและภาคีีเครืือข่่ายไปแล้้ว จำำ�นวน 1,234 คน

ชุุ มชนสู่่� ก ารพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน ตามเป้้ า ประสงค์์ เชิิ ง

ที่่� มีีศััก ยภาพและสนัั บ สนุุน อุุ ป กรณ์์ ที่่� จำำ� เป็็น ต่่ อ การพัั ฒ นา

เขื่่�อนวชิิราลงกรณ เขื่่�อนสิิริินธร และโรงไฟฟ้้าวัังน้้อย ได้้จััด

ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละการบริิ ห าร พร้้ อ มสนัั บ สนุุ น ให้้ จัั ดตั้้� ง และ
จดทะเบีียนวิิสาหกิิจชุุมชนจำำ�นวน 3 แห่่ง คืือ วิิสาหกิิจชุุมชน

เกษตรอิินทรีีย์์ชีีววิถี
ิ ีบ้้านวัังมะปรางเหนืือ จัังหวััดตรััง วิิสาหกิิจ

ชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์์ชีีววิถี
ิ ีบ้้านเหล่่าน้้อย จัังหวััดมหาสารคาม

และวิิสาหกิิจชุุมชนบ้้านคลองนาหมอน จัังหวััดนนทบุุรีี

กฟผ. สนัับสนุุนชุุมชนบ้้านไทรย้้อย หมู่่� 12 อำำ�เภอเด่่นชััย

จัังหวััดแพร่่ ซึ่่�งจดทะเบีียนวิิสาหกิิจชุุมชนในชื่่�อ ‘กลุ่่�มวิิสาหกิิจ

ชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์์ชีีววิิถีีบ้้านไทรย้้อย หมู่่� 12’ ให้้รวมกลุ่่�ม

และจััดตั้้�งกองทุุนเพื่่� อสัังคม โดยให้้ความรู้้�และมอบสััตว์์เลี้้�ยง
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

โครงการแว่่นแก้้ว

สมาคมกีีฬายกน้ำำ�หนัักสมััครเล่่ นแห่่งประเทศไทย กฟผ.

ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น งบประมาณจำำ� นวน 20,000,000 บาท

ปีี 2564 กฟผ. ได้้ ส นัั บ สนุุ น งบประมาณบริิ จ าคให้้ กัั บ

เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การเตรีียมนัั ก กีีฬาเพื่่� อ เข้้ า ร่่ วม การแข่่ ง ขัั น

เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้น
� 2,000,000 บาท ตามแผนงานกำำ�หนด

ฝรั่่� ง เศส การจัั ด การแข่่ ง ขัั น EGAT ยกน้ำำ� หนััก ชิิ ง ชนะเลิิ ศ

โรงพยาบาลเมตตาประชารัักษ์์ (วััดไร่่ขิงิ ) ในการดำำ�เนิินโครงการ

มหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิก ครั้้�งที่่� 33 ณ กรุุ งปารีีส สาธารณรััฐ

ให้้ออกหน่่วยตรวจวััดสายตา จำำ�นวน 12 หน่่วย แต่่เนื่่� องด้้วย

แห่่งประเทศไทย ชิิงถ้้วยพระราชทาน จำำ�นวน 3 รายการ รวมทั้้�ง

ออกหน่่วยตรวจวััดสายตาได้้ จำำ�นวน 1 หน่่วย ณ ที่่�ว่่าการ

นัักกีีฬาด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาอย่่างต่่อเนื่่� อง

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 จึึงสามารถ
อำำ� เภอวัั ง น้้ อ ย จัั ง หวัั ดพ ระนครศรีีอยุุ ธ ยา ให้้ บริิ ก ารแก่่

การเก็็บตััวนัก
ั กีีฬายุุวชน เยาวชน ประชาชน และการพััฒนา

ประชาชน จำำ�นวน 500 คน และประชาชนมีีความพึึงพอใจ
ในการให้้บริิการร้้อยละ 97.80

สมาคมกีีฬาเรืือพายสมัั ค รเล่่ น แห่่ ง ประเทศไทย กฟผ.

ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น งบประมาณจำำ� นวน 7,000,000 บาท

โครงการสนัับสนุุนสมาคมกีีฬา
กฟผ. ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพด้้ านกีีฬาของ

เยาวชน ยุุวชน และสมาคมกีีฬามาโดยตลอด โดยในปีี 2564

ได้้ ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น งบประมาณเป็็ น จำำ� นวนเงิิ น รวมทั้้� ง สิ้้� น
32,000,000 บาท ให้้กัับ 3 สมาคม ได้้แก่่
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การจัั ด การแข่่ ง ขัั น เรืือพายชิิ ง ชนะเลิิ ศ แห่่ ง

ประเทศไทย จำำ�นวน 3 สนาม ส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพ
ของนัักกีีฬาเรืือพาย มุ่่�งสู่่�การแข่่งขัันรายการระดัับประเทศ

และนานาชาติิ รวมทั้้� ง สนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของ

ผู้้�ฝึึกสอนและบุุคลากรทางการกีีฬา

	พระนครเหนืือ จำำ�นวน 5 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วม 265 คน และ
การบรรยายสร้้างการรัับรู้้�เกี่่ย
� วกัับโครงการฯ ผ่่านการอบรม

ครููแกนนำำ�ในโครงการห้้องเรีียนสีีเขีียว มีีผู้้�เข้้าร่่วม 82 คน

-	จััดกิจ
ิ กรรมทำำ�น้ำ�ำ ยาอเนกประสงค์์ และสาธิิตการประยุุกต์์

ใช้้จุุลิินทรีีย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่� อลดการใช้้สารเคมีีใน

	ชีีวิิตประจำำ�วัันและเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ณ ศููนย์์ฟื้นฟูู
้�

	ผู้้�สููงอายุุ วััดโตนด รวมทั้้�งสนัับสนุุนน้ำำ�ยาอเนกประสงค์์

ให้้กับ
ั หน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้แก่่ วััดหููช้า้ ง กศน. อำำ�เภอบางกรวย

	สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม จัั งหวัั ด
สมาคมกีีฬาเปตองแห่่ ง ประเทศไทยในพระราชูู ป ถัั ม ภ์์

นนทบุุรีี

สมเด็็ จ พระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี กฟผ. ให้้ ก าร

-	จััดแสดงนิิทรรศการชีีววิิถีี ในโครงการคลิินิก
ิ เกษตรเคลื่่�อนที่่�

ศัักยภาพนัักกีีฬาเปตองทีีมชาติิไทย และยกระดัับกีีฬาเปตอง

สยามมกุุฎราชกุุมาร ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงาน

สนัับสนุุนงบประมาณจำำ�นวน 5,000,000 บาท เพื่่� อพััฒนา

ของประเทศไทยสู่่�ระดัับสากล รวมทั้้�งเป็็นการสนองพระราช

ปณิิธานของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี โดยสมาคมฯ
ได้้ส่่งนัักกีีฬาเข้้าร่่วมการแข่่งขัันเปตองชิิงแชมป์์โลก 2021

ในพระราชานุุ เ คราะห์์ สมเด็็ จ พระบรมโอรสาธิิ ร าชฯ

	วัันถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่� อเริ่่�มต้้นฤดููกาลผลิิตใหม่่ Field
Day 65

ณ เมืืองซานตาซููซานนา ประเทศสเปน และทีีมเปตองสาวไทย

สามารถคว้้าเหรีียญทองป้้องกัันแชมป์์โลกได้้อีีก 1 สมััย

โครงการโรงไฟฟ้้าน้ำำ��พองทดแทน
จัังหวััดขอนแก่่น

งานชุุมชนสััมพัันธ์์ในพื้้�นที่่โ� ครงการ

-	ลงพื้้�นที่่สื่่
� �อสารข้้อมููลและทำำ�แบบสอบถาม เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�

กฟผ. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการสานสััมพัันธ์์ชุุมชน สร้้างความรู้้�

	ต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�

ในพื้้�นที่่�พััฒนาโครงการ ตามแผน PDP2018 รวมไปถึึงการ

-	ติิดตั้้�ง ‘โครงการตรวจวััดคุณ
ุ ภาพอากาศ EGAT Air Time’

กฟผ. เพื่่� อนชุุมชน’

-	ร่่วมสนัับสนุุนงบประมาณแท่่ นกดเจล และเจลอนามััย

ความเข้้าใจ เพื่่� อผลัักดัั นการพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้าใหม่่

พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้แนวคิิด ‘EGAT for ALL

โครงการโรงไฟฟ้้าพระนครเหนืือ (ส่่วนเพิ่่�ม)
ระยะที่่� 1 จัังหวััดนนทบุุรีี
-	จััดกิิจกรรมเพื่่� อพบปะ สานสััมพัันธ์์ผู้้�นำ�ำ ชุุมชน รวมทั้้� ง

	ชี้้�แจงข้้อมููลความก้้าวหน้้าโครงการฯ และการดำำ�เนิินงาน
ของ กฟผ. ในพื้้� นที่่� อำ�ำ เภอบางกรวย จำำ� นวน 3 ครั้้� ง

ณ วััดเชิิงกระบืือ วััดจัันทร์์ และวััดโพธิ์์เ� ผืือก มีีผู้้�เข้้าร่่วม

61 คน กิิจกรรมประชุุมชุุมชนสััมพัันธ์์สัญ
ั จร โดยโรงไฟฟ้้า

เกี่่ย
� วกัับโครงการฯ ให้้แก่่ชุุมชน เจ้้าหน้้าที่่� และหน่่วยงาน

‘น้ำำ� ใจ’ กฟผ. ให้้ กัั บ ชุุ มช นบ้้ า นหนองอ้้ อ น้้ อ ย หมู่่� 7

และชุุมชนบ้้านกุุดกว้้าง หมู่่� 8 ตำำ�บลกุดน้ำ
ุ �ำ ใส
-

พััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมอาชีีพชุุมชน โดยติิดตั้้�งระบบ
Smart Farm ปรัับปรุุงโรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่และจััดซื้� อ
้ พัันธุ์์�ไก่่

และนำำ�ชุุมชนศึึกษาดููงานเชิิงประจัักษ์์การเลี้้�ยงไก่่พัันธุ์์�ไข่่

แบบครบวงจร เพื่่� อเพิ่่มทั
� ักษะความรู้้�เรื่่�องการเลี้้�ยงไก่่และ

การทำำ�อาหารจากวััตถุุดิบท้
ิ อ
้ งถิ่่น
� ซึ่่�งเป็็นโครงการระยะยาว

	ตั้้�งแต่่ปีี 2562-2569
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง
� แวดล้้อม

� ว
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�ร่
่ มกัับ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��เขื่่อ
ิ ธร จัังหวััดอุุบลราชธานีี
� นสิิริน
(Hydro-Floating Solar Hybrid)
สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�เพื่่� อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนในพื้้�นที่่�โครงการ

โดยดำำ�เนิินโครงการโรงพยาบาลต้้นแบบสิ่่ง� แวดล้้อมแบบพึ่่�งพาตนเองอย่่าง

ยั่่�งยืืน ด้้วยจุุลิินทรีีย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (EM) ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา

มหาวชิิราลงกรณ จัังหวััดอุบล
ุ ราชธานีี ซึ่่�งช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยได้้อย่่างน้้อยปีีละ

700,000 บาท และไม่่ต้อ
้ งตั้้�งงบประมาณสำำ�หรัับก่อ
่ สร้้างระบบบำำ�บััดน้ำ�ำ เสีีย

50 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ศููนย์์ผลิิต EM ยัังมีีรายได้้สุุทธิิจากการจำำ�หน่่าย

ผลิิตภััณฑ์์ EM ไม่่น้อ
้ ยกว่่า 70,000 บาท ซึ่่�งเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนที่่�ทำำ�ให้้

พึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน และสามารถเป็็นต้้นแบบให้้โรงพยาบาลหรืือ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี

งานชุุมชนสััมพัั นธ์์
ในพื้้� นที่่โ� ครงการ
ไม่่เพีี ยงแต่่จะเน้้นสร้้าง
ความเข้้าใจและการรัับรู้้�
โครงการต่่าง ๆ
และการพัั ฒนา
คุุณภาพชีีวิิตเท่่านั้้�น
แต่่ยัังให้้ความสำำ�คััญ
กัับวิิถีีชีีวิิต ความเป็็นอยู่่�
และความต้้องการ
ของชุุมชน

พื้้�นที่่อำ
� ำ�เภอทัับสะแก จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
เน้้นการวางแผน ชี้้�แจง ทำำ�ความเข้้าใจ ทั้้�งการเข้้าร่่วมกิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งจััด
โดยหน่่วยงานในพื้้�นที่่� พร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณและสิ่่ง� ของจำำ�เป็็นสำำ�หรัับ

สถานการณ์์ COVID-19 และร่่วมบรรเทาปััญหาอุุทกภััย เพื่่� อการรัักษา

เครืือข่่าย เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี ดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิดช
ิ อบต่่อ
สัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม

ทั้้�งนี้้� งานชุุมชนสััมพัันธ์์โครงการไม่่เพีียงแต่่จะเน้้นสร้้างความเข้้าใจและการรัับรู้้�โครงการต่่าง ๆ และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตเท่่านั้้�น

แต่่ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับวิิถีีชีีวิิต ความเป็็นอยู่่�และความต้้องการของชุุมชน ซึ่่�งตลอดปีี 2564 กฟผ. ได้้ลงพื้้�นที่่�เพื่่� อสนัับสนุุน

ถุุงยัังชีีพ พร้้อมอยู่่เ� คีียงข้้าง สร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจอย่่างต่่อเนื่่� อง ภายใต้้มาตรการของแต่่ละจัังหวััดอย่่างเคร่่งครััด เพื่่� อให้้ชุุมชน
และสัังคมผ่่านพ้้นทุุกวิิกฤตไปด้้วยกััน
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กฟผ. ดููแลสัังคมและคุุณภาพชีีวิิต
ของคนไทยให้้เติิบโตไปด้้วยกััน
อย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านการดำำ�เนิิน
มาตรการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
และโครงการเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายสำำ�คััญ
Carbon Neutrality เช่่น
โครงการจััดการด้้านการใช้้ไฟฟ้้า (DSM)
ติิดฉลากประหยััดไฟฟ้้าเบอร์์ 5
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
ในภาคอุุตสาหกรรม ภาคธุุรกิิจ
และภาคที่่�อยู่่�อาศััย ต่่อยอดสู่่�การพััฒนา
แพลตฟอร์์มการบริิหารจััดการไฟฟ้้า
แบบครบวงจร การพััฒนาชุุมชน
แบบยั่่�งยืืน เช่่น โครงการชีีววิิถีี
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
โครงการห้้องเรีียนสีีเขีียว
ต่่อยอดสู่่�โคก หนอง นา โมเดลวิิถีีใหม่่
ตามศาสตร์์พระราชา
โครงการปลููกป่่าเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ต่่อยอดสู่่�การสร้้างความตระหนััก
ในการดููแลคุุณภาพอากาศ
และการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�

เหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ในรอบปีี

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ กฟผ. เฝ้้าทููลละอองพระบาท
ทููลเกล้้าทููลกระหม่่อมถวายหมวกป้้องกัันเชื้้�อ (PAPR)

จำำ�นวน 100 ชุุด ซึ่่�งเป็็นผลงานการคิิดค้้นจากทีีมช่่างจิิตอาสา กฟผ.

สำำ�หรัับมอบให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ทั่่�วประเทศได้้ใช้้ป้้องกัันเชื้้�อ COVID-19

ในการปฏิิบััติิงาน เพื่่� อพระราชทานแก่่หน่่วยงานทางสาธารณสุุขตามพระราชอััธยาศััย
ณ วัังสระปทุุม เมื่่�อวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2564
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

พระราชทานรางวััลบุุคคลและองค์์กรดีีเด่่น ด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
ประจำำ�ปีี 2564 (Princess Health Award 2021) โดย กฟผ. เข้้ารัับพระราชทานรางวััลสููงสุุด
ประเภทองค์์กรดีีเด่่นด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม

สะท้้อนถึึงความทุ่่�มเทด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งเกิิดจากความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วน

ณ วัังสระปทุุม เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

พระราชทานรางวััลพระธาตุุพนมทองคำำ� ประจำำ�ปีี 2564 ประเภทนิิติิบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล หรืือองค์์กร

ซึ่่�งเป็็นรางวััลสููงสุุดของมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ให้้แก่่ กฟผ. จากการจััดตั้้�งกองทุุนพััฒนาชุุมชนในพื้้�นที่่�รอบโรงไฟฟ้้า
การสนัับสนุุนการศึึกษา การพััฒนาความร่่วมมืือด้้านการวิิจััยและวิิชาการ และการพััฒนาความมั่่�นคง
ของระบบไฟฟ้้าของมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ซึ่่�งสะท้้อนความสำำ�เร็็จและเป็็นองค์์กรแบบอย่่าง

ในการดำำ�เนิินภารกิิจเพื่่� อประโยชน์์ต่่อสัังคม ในพิิธีพ
ี ระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา

จากมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 ณ อาคารศููนย์์ประชุุมอเนกประสงค์์กาญจนาภิิเษก
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น เมื่่�อวัันที่่� 12 ธัันวาคม 2564
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

อุุปนายิิกาผู้้�อำำ�นวยการสภากาชาดไทย เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงเปิิดงานกาชาดออนไลน์์ ประจำำ�ปีี 2564
ซึ่่�งจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 14-27 ธัันวาคม 2564 โดย กฟผ. ได้้ร่ว
่ มออกร้้านกาชาดออนไลน์์

ภายใต้้แนวคิิด ‘ความสุุขสััมผััสได้้กัับ กฟผ.’ และได้้ร่ว
่ มเข้้าเฝ้้าฯ รัับเสด็็จ พร้้อมทููลเกล้้าฯ ถวายกระเช้้าสิินค้้าชุุมชน
จากรอบเขต เขื่่�อน และโรงไฟฟ้้า กฟผ. และสลากกาชาด กฟผ. ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 12 อาคารภููมิิสิิริิมัังคลานุุสรณ์์
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2564
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงเปิิดโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�ร่ว
่ มกัับโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนสิิรินธ
ิ ร

(Hydro-Floating Solar Hybrid) ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 45 เมกะวััตต์์ ณ เขื่่�อนสิิรินธ
ิ ร อำำ�เภอสิิรินธ
ิ ร จัังหวััดอุุบลราชธานีี
เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 นัับเป็็นโรงไฟฟ้้าโซลาร์์เซลล์์ลอยน้ำำ�ไฮบริิดที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในโลก โดยจ่่ายไฟฟ้้า
เข้้าระบบเชิิงพาณิิชย์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2564 จากนั้้�นทรงเปิิดแพรคลุุมป้้าย ‘อาคารสิิริินธารประภากร’
ซึ่่�งภายในจััดแสดงนิิทรรศการนำำ�เสนอประวััติิความเป็็นมาของเขื่่�อนสิิริินธร และความรู้้�ด้้านพลัังงาน
ในการนี้้� กฟผ. ได้้เข้้าเฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิินจำำ�นวน 2,000,000 บาท

เพื่่� อสมทบ ‘กองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััยโควิิด 19 (และโรคระบาดต่่าง ๆ)’ ด้้วย
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ทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญา สิิริวั
ิ ัฒนาพรรณวดีี

พระราชทานรางวััลอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

หรืือรางวััลกิินรีี ครั้้�งที่่� 13 ประจำำ�ปีี 2564 ให้้แก่่ กฟผ. ในประเภทแหล่่งท่่องเที่่�ยว

สาขาแหล่่งท่่องเที่่�ยวเพื่่� อการเรีียนรู้้� รางวััลยอดเยี่่�ยม Thailand Tourism Gold Awards

จากโรงไฟฟ้้าลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา จัังหวััดนครราชสีีมา และรางวััลดีีเด่่น Thailand Tourism Awards

จากศููนย์์การเรีียนรู้้� กฟผ. ลำำ�ตะคอง จัังหวััดนครราชสีีมา ซึ่่�งการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) จััดขึ้้�น
เพื่่� อรัับรองคุุณภาพสิินค้้าและบริิการทางการท่่องเที่่�ยว ด้้วยมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564
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กฟผ. มอบตู้้�เก็็ บ สิ่่� ง ส่่ ง ตรวจความดัั น บวกและ

ความดัั น ลบ ซึ่่� ง ผลิิ ต โดยทีี ม ช่่ า ง กฟผ. พร้้อ ม
อุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันโรค COVID-19 อื่่�น ๆ เช่่น ชุุด PPE

หน้้ากากอนามััย ถุุงมืือทางการแพทย์์ เจลอนามััย

เสากดเจลอนามััยแบบเท้้าเหยีียบ ให้้กัับกระทรวง

สาธารณสุุ ข เพื่่� อนำำ� ไปมอบให้้ กัั บ โรงพยาบาล

จำำ�นวน 150 แห่่ง ใน 39 จัังหวััดทั่่�วประเทศ รวมถึึง

ในพื้้� น ที่่� เ สี่่� ย งสูู ง เพื่่� อ ให้้ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์

สามารถดููแลประชาชนได้้อย่่างเต็็มที่่� ณ อาคาร 50 ปีี
กฟผ. สำำ�นัักงานใหญ่่ อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี

เมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม 2564

กระทรวงพลัั งงาน ร่่วมกัั บ กรมควบคุุมมลพิิษ

สำำ�นัั ก ง า นพัั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยีี อ ว ก า ศ แ ล ะ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) หรืือ GISTDA

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ กฟผ. ประกาศ
เจตนารมณ์์การจััดการพลัังงาน คุุณภาพอากาศ

และสิ่่�งแวดล้้อม ‘Breathe Our Future รวมพลััง

เพื่่�อลมหายใจแห่่งอนาคต’ พร้้อมลงนามความร่่วมมืือ
การพััฒนาการคาดการณ์์สถานการณ์์มลพิิษทาง

อากาศ เพื่่� อการบริิหารจััดการมลพิิษและสิ่่�งแวดล้้อม

ซึ่่� ง แสดงถึึ ง ความตระหนัั ก และให้้ ค วามสำำ� คัั ญ

ต่่ อ การดูู แ ลคุุ ณ ภาพอากาศและสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดีี

เพื่่� อสร้้างความสุุขให้้กับ
ั คนไทย ณ ห้้องออดิิทอเรีียม
อาคาร 50 ปีี กฟผ. สำำ�นัักงานใหญ่่ อำำ�เภอบางกรวย

จัังหวััดนนทบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม 2564

กฟผ. เปิิดตัว
ั ธุุรกิิจ ‘EGAT EV Business Solutions’
ในงาน The Next Future Journey EGAT EV

Business Solutions พร้้อมลงนามความร่่วมมืือ
EV Charging Station & Platform Co-creation

for Electric Vehicles Project กัับพัันธมิิตรจาก

6 บริิษััทรถยนต์์ ชั้้�นนำำ� เพื่่� อ สนัั บ สนุุ นธุุ รกิิ จและ
การพััฒนาในด้้านสถานีีอัด
ั ประจุุไฟฟ้้า แอปพลิิเคชััน

เชื่่�อมโยงข้้อมููล และการส่่งเสริิมการขาย ซึ่่�งจะช่่วย
สร้้างการเปลี่่�ยนผ่่านให้้แก่่ภาคพลัังงานและคมนาคม

ขนส่่ง ยกระดัั บอุุ ตสาหกรรมยานยนต์์ ไฟฟ้้าของ

ประเทศไทย ณ โรงแรมแบงค็็อก แมริิออท เดอะ สุุรวงศ์์

กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม 2564
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มููลนิิธิิเขื่่�อนยัันฮีี มอบเงิินสนัับสนุุนจากโครงการ

ระดมทุุ น ผลิิ ต หมวกป้้ อ งกัั น เชื้้� อ (PAPR) เพื่่� อ

บุุคลากรทางการแพทย์์จากเว็็บไซต์์เทใจดอทคอม

จำำ�นวน 1,008,370 บาท ให้้แก่่ กฟผ. ซึ่่�งระดมทุุน
จากคนไทย และผู้้�ปฏิิบััติิงาน กฟผ. สำำ�หรัับนำำ�ไป

จััดซื้้�ออุุปกรณ์์ในการผลิิตหมวก PAPR โดยทีีมช่่าง

กฟผ. เพิ่่� ม เติิ ม อีี ก กว่่ า 200 ชุุ ด เพื่่� อ มอบให้้ กัั บ

บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ โดยพิิ ธีี ดัั ง กล่่ า วจัั ด ขึ้้� น
ในรููปแบบออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564
ซึ่่ง� หลัังจากนั้้�น กฟผ. ได้้ผลิิตและทยอยส่่งมอบให้้แก่่

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี กรุุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
บ้้ า นแพ้้ ว (องค์์ ก ารมหาชน) จัั ง หวัั ด สมุุ ท รสาคร

โรงพยาบาลเมตตาประชารัักษ์์ (วััดไร่่ขิิง) จัังหวััด
นครปฐม และโรงพยาบาลอีีกหลายแห่่งทั่่�วประเทศ

กฟผ. การไฟฟ้้านครหลวง (MEA) และการรถไฟ

แห่่งประเทศไทย (รฟท.) ร่่วมพิิธีเี ปิิดสถานีีไฟฟ้้า

แรงสููงจตุุจัก
ั ร กฟผ. และสถานีีต้น
้ ทางบางซื่่� อ MEA
พร้้อมส่่งจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้ารองรัับการใช้้ไฟฟ้้าของ

สถานีีกลางบางซื่่�อและโครงการระบบรถไฟชานเมืือง

(สายสีีแดง) ช่่วงบางซื่่�อ - รัังสิิต และช่่วงบางซื่่�อ -

ตลิ่่�งชััน ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือเพื่่� อพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานด้้านการคมนาคม รองรัับการใช้้ยานยนต์์

ไฟฟ้้าและการคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต

ณ สถานีี ไ ฟฟ้้ า แรงสูู ง จตุุ จัั ก ร กรุุ ง เทพมหานคร
เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564

กฟผ. ร่่วมลงนามบัันทึึ กข้้อตกลงความร่่วมมืือ

(MOU) ก่่อตั้้�งเครืือข่่าย Carbon Markets Club
สนัับสนุุนการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตและใบรัับรอง

สิิทธิิการเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
แบบดิิจิทั
ิ ล
ั เพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจก กัับกลุ่่�มบางจากฯ

และพัันธมิิตรรวม 11 องค์์กร ที่่�มีค
ี วามมุ่่�งมั่่�นร่่วมกััน

ส่่ ง เสริิ ม การซื้้� อขายคาร์์ บ อน นัั บ เป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น
ในการขัับเคลื่่� อนประเทศไทยไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�

เพื่่� อสนัั บ สนุุ น ให้้ ค นไทยได้้ ใ ช้้ พ ลัั ง งานที่่� ส ะอาด

และยั่่�งยืืน โดยการลงนามครั้้�งนี้้�จััดขึ้้�นในรูู ปแบบ
ออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 28 มิิถุุนายน 2564
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ั อิินโนสเปซ (ประเทศไทย)
กฟผ. ร่่วมลงทุุนในบริิษัท

จำำ�กัั ด (InnoSpace) ด้้ ว ยวงเงิิ น ลงทุุ นจำำ�น วน

100 ล้้ า นบาท หลัั ง จากที่่� ไ ด้้ รัั บ มติิ เ ห็็ น ชอบจาก

คณะรัั ฐ มนตรีี เ มื่่� อวัั น ที่่� 13 กรกฎาคม 2564

ให้้สามารถร่่วมลงทุุนได้้ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ กฟผ. เป็็น 1 ใน 16
ผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ที่่� พร้้อมสนัับสนุุนการลงทุุนและ

การพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อยกระดัับขีีดความสามารถ
การแข่่งขัันของสตาร์์ทอััพไทยให้้เติิบโตและยั่่�งยืืน

กฟผ. ร่่วมกัับกระทรวงพลัังงาน และหน่่วยงาน
ด้้านพลัังงานชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ แสดง

ศัั ก ยภาพด้้ า นนวัั ต กรรมพลัั ง งาน นำำ� คนไทย

ขัับเคลื่่� อนอาเซีียนก้้าวสู่่�พลัังงานแห่่งอนาคต มุ่่�งสู่่�

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ หรืือ Net Zero
ในงาน ‘Future Energy Asia 2021 (FEA2021)’

โดย กฟผ. ร่่วมแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ด้้านพลัังงาน
พร้้อมจััดแสดงนิิทรรศการ ‘EGAT Smart Energy
Solutions for ALL’ ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์
ระหว่่างวัันที่่� 25-27 สิิงหาคม 2564

กฟผ. บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (RATCH)
และ บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) (EGCO)

ร่่ ว ม จัั ดตั้้� ง บ ริิ ษัั ท อิิ น โ น พ า ว เ ว อ ร์์ จำำ�กัั ด

(INNOPOWER Co., Ltd.) โดยจดทะเบีียนบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564 เพื่่� อเป็็นกลไกในการ
ลงทุุนและพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ด้า้ นพลัังงานไฟฟ้้า

พร้้อมสนัับสนุุนส่่งเสริิมสตาร์์ทอััพในอุุตสาหกรรม
ไฟฟ้้าและพลัังงานของประเทศ
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กฟผ. คว้้ารางวััลจากการประกวด ASEAN Energy
Awards 2021 รวม 6 รางวัั ล แบ่่ ง เป็็ น รางวัั ล

ความเป็็ น เลิิ ศ ในด้้ า นต่่ า ง ๆ ของกิิ จ การถ่่ า นหิิ น

ในอาเซีี ย น (ASEAN Coal Awards 2021)

จำำ�นวน 5 รางวััล และรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1

ด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงาน (ASEAN Energy Efficiency
and Conservation Best Practices Awards)

ประเภทอาคารเขีียว (Green Building) อาคาร

ขนาดใหญ่่ โดยศูู น ย์์ พ ลัั ง งานอาเซีี ย น (ASEAN
Centre for Energy: ACE) จัั ด พิิ ธีี ม อบรางวัั ล

ในรูู ปแบบออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 15 กัันยายน 2564

ซึ่่� ง รางวัั ล ดัั ง กล่่ า วสะท้้ อ นถึึ ง ความมุ่่�งมั่่� น อนุุ รัั ก ษ์์

พลัั ง งานและการดำำ� เนิิ น การโรงไฟฟ้้ าที่่� เ ป็็ น มิิ ต ร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมกัับคำำ�นึึงถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมของ

ประชาชนในทุุกมิิติจ
ิ นเป็็นที่่�ยอมรัับในเวทีีนานาชาติิ

กฟผ. สนัับสนุุนจััดตั้้�งศููนย์์ฉีีดวััคซีีน COVID-19

โดยเปิิ ดศูู นย์์ กีี ฬ ากำำ�ธน สิิ นธ วานนท์์ กฟผ.

สำำ�นัักงานกลาง อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี

เป็็นศููนย์์ฉีีดวััคซีีนนอกโรงพยาบาลของจัั งหวัั ด
นนทบุุรีี เพื่่� อให้้บริิการฉีีดวััคซีีนแก่่ประชาชน โดย

รองรัับการให้้บริิการประชาชนได้้มากถึงึ 6,000 คน

ต่่อวััน เปิิดให้้บริิการวัันแรกเมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน

2564

กระทรวงพลัั งงาน และ กฟผ. ลงพื้้�นที่่�จัังหวัั ด

ลพบุุ รีี เพื่่� อ มอบถุุ ง ยัั ง ชีีพ พร้้อ มน้ำำ�ดื่่� ม ‘น้ำำ� ใจ’

กฟผ. บรรเทาความเดืือดร้้ อ นให้้ กัั บ ผู้้�ประสบ

อุุ ทกภัั ยจากพายุุ ‘เตี้้� ยนหมู่่�’ ณ หมู่่�บ้้านไผ่่ขวาง

ตำำ�บลเขาพระงาม อำำ�เภอเมืืองลพบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี

เมื่่� อ วัั น ที่่� 3 ตุุ ล าคม 2564 ทั้้� ง นี้้� กฟผ. ยัั ง ได้้ ใ ห้้

ความช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััยอย่่างต่่อเนื่่� องใน

หลายพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ทั่่�วประเทศ
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เหตุุการณ์์สำำ�คััญในรอบปีี

กฟผ. ประกาศนโยบายมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทาง

คาร์์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายใน

ปีี ค.ศ. 2050 และลงนามความร่่วมมืือโครงการ

ปลูู ก ป่่ า ล้้ า นไร่่ อ ย่่ า งมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ กรมป่่ า ไม้้

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช และ

กรมทรััพ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง เมื่่� อวัั น ที่่�

20 ตุุลาคม 2564 โดย กฟผ. มีีแผนปลููกป่่าปีีละ
หนึ่่�งแสนไร่่ รวมจำำ�นวนหนึ่่�งล้้านไร่่ ในระยะเวลา

10 ปีี ประกอบด้้วยป่่าอนุุรัก
ั ษ์์ ป่่าชายเลน ป่่าชุุมชน

และป่่าเศรษฐกิิจ เพื่่� อช่่วยดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์

สาเหตุุ ข องปัั ญ หาก๊๊ าซ เรืือนกระจก ซึ่่� ง ถืือเป็็ น

ส่่วนสำำ�คััญที่่�จะผลัักดัันนโยบาย Carbon Neutrality
ของประเทศไทยสู่่�เป้้าหมายอีีกด้้วย

กฟผ. ร่่วมแลกเปลี่่�ยนมุุมมองด้้านการแก้้วิิกฤต

โลกร้้อน ในงานสััมมนาออนไลน์์ หััวข้้อ ‘Thailand

Minister’s Climate Talk and Business Leaders
to Share Vision and Experiences on Net-Zero
Transformation’ ขององค์์ การบริิห ารจัั ด การ

ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ซึ่่ง� เป็็นกิิจกรรม

คู่่�ขนาน ภายใน Thailand Pavilion ในงานประชุุม

กรอบอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่าด้
่ ว้ ยการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ สมััยที่่� 26 (COP26) ณ เมืืองกลาสโกว์์

สหราชอาณาจัักร เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2564

การท่่ อ งเที่่� ย วแห่่ ง ประเทศไทย (ททท.) มอบ
ตราสััญลัก
ั ษณ์์ SHA Plus ให้้แก่่ 9 เขื่่�อน 1 โรงไฟฟ้้า

ของ กฟผ. ในพิิธีม
ี อบตราสััญลัักษณ์์ SHA Plus

โดยเป็็ น การยกระดัั บ มาตรฐานความปลอดภัั ย

ด้้านสุุขอนามััย SHA (Amazing Thailand Safety &

Health Administration) ไปสู่่� SHA Plus สำำ�หรัับ
สถานประกอบการที่่� ผ่่านมาตรฐาน SHA และมีี

พนัักงานได้้ รัั บ วัั คซีี น ครบโดสแล้้ ว ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
70 เปอร์์ เ ซ็็ น ต์์ เพื่่� อสร้้ า งความมั่่� นใจให้้ กัั บ

นัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งงานจััดในรููปแบบออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่�

26 พฤศจิิกายน 2564
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กฟผ. รัับ 2 รางวััล Thailand Energy Awards

2021 ได้้แก่่ รางวััลดีีเด่่นผู้้�ส่่งเสริิมด้้านพลัังงาน
ประเภทสมาคม องค์์กร หน่่วยงาน – ภาครััฐ จาก

การดำำ�เนิินงานการจััดการด้้านการใช้้ไฟฟ้้า (DSM)
และรางวัั ลดีีเด่่ นด้้านอนุุรัักษ์์ พลัั งงาน ประเภท

อาคารสร้้างสรรค์์เพื่่� อการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน (อาคาร

ใหม่่) จากศููนย์์การเรีียนรู้้� กฟผ. สำำ�นัักงานกลาง
จัังหวััดนนทบุุรีี ในพิิธีม
ี อบรางวััล Thailand Energy

Awards 2021 จััดโดยกรมพััฒนาพลัังงานทดแทน
และอนุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง งาน (พพ.) กระทรวงพลัั ง งาน

ณ ห้้องภิิรััชฮอลล์์ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุม

ไบเทค บางนา กรุุ ง เทพมหานคร เมื่่� อวัั น ที่่� 20
ธัันวาคม 2564

กฟผ. ส่่ ง มอบรถจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า เบอร์์ 5

ให้้ ผู้้�ขัั บ ขี่่� ร ถจัั ก รยานยนต์์ รัั บ จ้้ า งสาธารณะ

ในพื้้�นที่่�บางกรวย จำำ�นวน 51 คัั น พร้้อมติิ ดตั้้� ง

สถานีี สัั บ เปลี่่�ย นแบตเตอรี่่� 3 แห่่ง และพัั ฒ นา
แอปพลิิเคชััน ‘ENGY Rider’ เพื่่� ออำำ�นวยความ

สะดวก โดยนำำ�ร่่องแห่่งแรกในจัังหวััดนนทบุุรีี เพื่่� อ

ขัั บ เคลื่่� อนบางกรวยสู่่�ชุุ ม ชนสีี เ ขีี ย ว สนัั บ สนุุ น

นโยบาย EGAT Carbon Neutrality ลดปััญหาการ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศและ PM2.5 จากภาคการ

ขนส่่ ง รวมถึึ ง การยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของ
ประชาชน ณ ศููนย์์การเรีียนรู้้� กฟผ. สำำ�นัักงานกลาง

อำำ� เภอบางกรวย จัั ง หวัั ด นนทบุุ รีี เมื่่� อวัั น ที่่� 27

ธัันวาคม 2564
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ข้้อมููลและสถิิติิ
กำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาของระบบ
ประเภทโรงไฟฟ้้า

ประจำำ�ปีี 2564
เมกะวััตต์์

ร้้อยละ

ประจำำ�ปีี 2563
เมกะวััตต์์

ร้้อยละ

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)
ร้้อยละ

กำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาของ กฟผ.
พลัังความร้้อน

3,687.00

7.90

3,687.00

8.11

-

พลัังความร้้อนร่่วม

8,262.00

17.70

8,262.00

18.17

-

พลัังงานหมุุนเวีียน (พลัังน้ำำ��)

2,972.40

6.37

2,972.40

6.54

-

พลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�น ๆ

130.52

0.28

85.52

0.19

52.62

ดีีเซล

30.40

0.07

30.40

0.07

-

1,000.00

2.14

1,000.00

2.20

-

16,082.32

34.45

16,037.32

35.26

0.28

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (รวมบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.)

15,498.50

33.20

14,248.50

31.33

8.77

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก

9,380.95

20.10

9,473.95

20.83

(0.98)

5,420.60

11.61

5,420.60

11.92

-

300.00

0.64

300.00

0.66

-

รวมกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาจากแหล่่งอื่่�น

30,600.05

65.55

29,443.05

64.74

3.93

รวมกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาของระบบ

46,682.37

100.00

45,480.37

100.00

2.64

อื่่�น ๆ (โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ)
รวมกำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาของ กฟผ.
กำำ�ลัังผลิิตตามสััญญาจากแหล่่งอื่่�น
ภายในประเทศ

ภายนอกประเทศ
สปป.ลาว
สายส่่งเชื่่�อมโยงไทย-มาเลเซีีย
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ความต้้องการพลัังไฟฟ้้าสุุทธิิสููงสุุด
เดืือน

พลัังไฟฟ้้าสุุทธิิสููงสุุด (เมกะวััตต์์)

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

ปีี 2564

ปีี 2563

เมกะวััตต์์

ร้้อยละ

ม.ค.

25,686.20

27,422.60

(1,736.40)

(6.33)

ก.พ.

26,318.80

27,112.30

(793.50)

(2.93)

มีี.ค.

29,536.80

28,636.70

900.10

3.14

เม.ย.*

30,135.30

27,747.20

2,388.10

8.61

พ.ค.

29,702.00

28,327.70

1,374.30

4.85

มิิ.ย.

29,692.10

27,239.80

2,452.30

9.00

ก.ค.

28,690.50

26,855.10

1,835.40

6.83

ส.ค.

27,642.10

27,234.50

407.60

1.50

ก.ย.

26,841.20

27,159.40

(318.20)

(1.17)

ต.ค.

26,920.40

26,161.60

758.80

2.90

พ.ย.

27,346.90

27,433.00

(86.10)

(0.31)

ธ.ค.

25,596.90

25,924.10

(327.20)

(1.26)

พลัังไฟฟ้้าสุุทธิิสููงสุุดในรอบปีี

30,135.30

28,636.70

1,498.60

5.23

หมายเหตุุ :

ปีี 2564 เกิิดขึ้�้นในวัันเสาร์์ที่่� 3 เมษายน 2564 เวลา 21.03 น.

ปีี 2563 เกิิดขึ้�น
้ ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 12 มีีนาคม 2563 เวลา 20.30 น.

ความต้้องการพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิรายเดืือน
เดืือน

พลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิ (ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)
ปีี 2564

ปีี 2563

ม.ค.

14,144.63

ก.พ.

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)
ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

ร้้อยละ

16,137.75

(1,993.12)

(12.35)

14,263.34

15,476.75

(1,213.41)

(7.84)

มีี.ค.

18,011.64

17,618.36

393.28

2.23

เม.ย.

16,384.29

15,724.44

659.85

4.20

พ.ค.

17,871.16

16,899.48

971.68

5.75

มิิ.ย.

17,223.65

15,894.49

1,329.16

8.36

ก.ค.

16,675.01

16,390.24

284.77

1.74

ส.ค.

16,708.05

16,348.95

359.10

2.20

ก.ย.

15,965.71

16,195.02

(229.31)

(1.42)

ต.ค.

16,694.27

15,474.81

1,219.46

7.88

พ.ย.

16,112.22

15,291.60

820.62

5.37

ธ.ค.

14,814.72

14,482.65

332.07

2.29

รวม

194,868.69

191,934.55

2,934.14

1.53
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ข้้อมููลและสถิิติิ

การผลิิตและซื้้อ
� พลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิ
ผลิิตจาก

ประจำำ�ปีี 2563

ประจำำ�ปีี 2564
ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่ว
่� โมง

ร้้อยละ

ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่ว
่� โมง

� / (ลดลง)
เพิ่่�มขึ้้น

ร้้อยละ

ร้้อยละ

กฟผ. ผลิิต
(8.92)

ก๊๊าซธรรมชาติิ

38,015.39

19.51

41,739.00

21.75

ถ่่านหิิน (ลิิกไนต์์)

17,705.22

9.09

16,550.46

8.62

6.98

น้ำำ��มัันเตา

370.52

0.19

97.97

0.05

278.20

น้ำำ��มัันดีีเซล

279.69

0.14

154.09

0.08

81.51

112.82

0.06

69.73

0.04

61.80

3,983.50

2.04

3,986.80

พลัังงานหมุุนเวีียน
พลัังน้ำำ��ขนาดเล็็ก
พลัังน้ำำ��ขนาดใหญ่่

2.08

(0.08)

-

1.01

-

34.65

62.99

0.03

71.81

0.04

(12.28)

16.13

0.01

9.98

-

17.66

0.01

486.32

พลัังความร้้อนใต้้พิิภพ

1.36

พลัังลม
พลัังแสงอาทิิตย์์
น้ำำ��มัันปาล์์ม
อื่่�น ๆ (โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ)
รวม กฟผ. ผลิิต

61.62

0.25

(96.37)

389.49

0.20

457.13

0.24

(14.80)

60,954.77

31.28

63,624.30

33.15

(4.20)

ซื้้�อ
ภายในประเทศ
- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่
(รวมบริิษััทในกลุ่่�ม กฟผ.)
ก๊๊าซธรรมชาติิ

30,596.25

15.70

28,472.62

14.84

7.46

15,091.92

7.74

16,762.57

8.73

(9.97)

น้ำำ��มัันเตา

582.87

0.30

-

-

น้ำำ��มัันดีีเซล

1,437.78

0.74

33.93

0.02

4,137.49

47,708.82

24.48

45,269.12

23.59

5.39

41,440.46

21.26

42,423.82

22.10

(2.32)

0.91

(21.12)

ถ่่านหิิน (บิิทููมิินััส)
   

รวม

100.00

- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก
ก๊๊าซธรรมชาติิ
ถ่่านหิิน (บิิทููมิินััส)

1,377.41

0.71

1,746.17

น้ำำ��มัันเตา

-

-

-

-

พลัังน้ำำ��

30.87

0.01

29.36

0.02

5.14

ชีีวมวล

4,151.59

2.13

3,726.22

1.94

11.42

913.46

0.47

906.02

0.47

0.82

3,267.32

1.68

2,997.78

1.56

8.99

พลัังแสงอาทิิตย์์
พลัังลม
น้ำำ��มัันยางดำำ�

-

195.57

0.10

195.57

0.10

-

1,419.91

0.73

1,367.47

0.71

3.83

52.22

0.03

76.03

0.04

(31.32)

52,848.81

27.12

53,468.44

27.85

(1.16)

- สปป.ลาว

33,229.51

17.05

29,446.64

15.34

12.85

- มาเลเซีีย

126.78

0.07

126.05

0.07

0.58

33,356.29

17.12

29,572.69

15.41

12.79

ขยะ
Waste Gas
รวม
ต่่างประเทศ

รวม
รวมซื้้�อ

133,913.92

68.72

128,310.25

66.85

4.37

รวม กฟผ. ผลิิตและซื้้�อสุุทธิิ

194,868.69

100.00

191,934.55

100.00

1.53
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การจำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้า
ลููกค้้า
การไฟฟ้้านครหลวง

ประจำำ�ปีี 2563

ประจำำ�ปีี 2564
ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

ร้้อยละ

ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

� / (ลดลง)
เพิ่่�มขึ้้น

ร้้อยละ

ร้้อยละ

51,323.03

26.96

52,343.73

27.92

(1.95)

136,265.99

71.58

131,558.55

70.17

3.58

1,028.87

0.54

1,205.07

0.64

(14.62)

ไฟฟ้้าสำำ�รองและไฟฟ้้าชั่่�วคราว

220.93

0.12

173.60

0.09

27.26

สปป.ลาว

1,266.17

0.67

1,375.40

0.73

(7.94)

การไฟฟ้้ามาเลเซีีย

32.92

0.02

610.10

0.33

(94.60)

การไฟฟ้้ากััมพููชา

77.34

0.04

16.24

0.01

376.23

142.32

0.07

206.70

0.11

(31.15)

190,357.57

100.00

187,489.39

100.00

1.53

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
ลููกค้้าตรง

อื่่�น ๆ
รวมทั้้�งสิ้้�น

หมายเหตุุ :

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2565

ราคาขายไฟฟ้้าเฉลี่่ย
�
ประจำำ�ปีี 2564

ประจำำ�ปีี 2563

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

บาท / กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

บาท / กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง

ร้้อยละ

การไฟฟ้้านครหลวง

2.71

2.79

(2.87)

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

2.69

2.76

(2.54)

ลููกค้้าตรง

2.86

2.92

(1.91)

ไฟฟ้้าสำำ�รองและไฟฟ้้าชั่่�วคราว

5.21

5.88

(11.40)

การไฟฟ้้าลาว

1.66

1.76

(6.08)

การไฟฟ้้ามาเลเซีีย

2.58

2.08

24.02

การไฟฟ้้ากััมพููชา

3.45

3.49

(1.07)

ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนต่่างประเทศ

6.01

6.48

(7.27)

อื่่�น ๆ

4.40

3.75

17.08

2.69

2.77

(2.65)

ลููกค้้า

ราคาขายเฉลี่่�ย

หมายเหตุุ :

ราคาขายไฟฟ้้าก่่อนรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (VAT)
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 13 มกราคม 2565
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ข้้อมููลและสถิิติิ

ระบบส่่งไฟฟ้้า
ประจำำ�ปีี 2564

ระดัับแรงดััน
(กิิโลโวลต์์)

ความยาวสายส่่ง
(วงจร-กิิโลเมตร)

จำำ�นวนสถานีี
ไฟฟ้้าแรงสููง

ประจำำ�ปีี 2563
พิิ กััดหม้้อแปลง
(เมกะโวลต์์แอมแปร์์)

ความยาวสายส่่ง
(วงจร-กิิโลเมตร)

จำำ�นวนสถานีี
ไฟฟ้้าแรงสููง

พิิ กััดหม้้อแปลง
(เมกะโวลต์์แอมแปร์์)

500

7,269.232

23

44,949.66

6,912.292

22

41,949.69

230

15,804.641

84

69,400.01

15,697.865

83

66,400.01

132

8.705

115

14,715.719

69

18.800

300 (HVDC)

23.066

รวมทั้้�งระบบ

37,840.163

133.40

8.705

125

15,510.66

14,423.188

-

-

-

232

18.800

388.02

23.066

130,381.75

37,083.916

133.40

-

15,223.16

126

-

-

388.02

231

124,094.28

การใช้้เชื้้�อเพลิิงของ กฟผ. และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่
ประเภทเชื้้�อเพลิิง

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

ปริิมาณการใช้้
ปีี 2564

ปีี 2563

- กฟผ.

300,430.94

324,543.52

(7.43)

- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่

244,790.95

232,530.51

5.27

545,221.89

557,074.03

(2.13)

14.24

13.23

7.65

- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่

5.88

6.47

(9.14)

- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าต่่างประเทศ

12.15

11.83

2.69

32.27

31.53

2.34

98.29

28.86

240.62

-

100.00

242.99

28.86

742.07

58.83

32.24

82.48

297.61

8.42

3,434.60

356.44

40.66

776.72

5.23

144.36

(96.38)

5.23

144.36

(96.38)

ร้้อยละ

ก๊๊าซธรรมชาติิ (ล้้านลููกบาศก์์ฟุุต)

รวม
ถ่่านหิิน (ล้้านตััน)
- กฟผ.

รวม
น้ำำ��มัันเตา (ล้้านลิิตร)
- กฟผ.
- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่
รวม

144.70

น้ำำ��มัันดีีเซล (ล้้านลิิตร)
- กฟผ.
- ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่
รวม
น้ำำ��มัันปาล์์ม (ล้้านลิิตร)
- กฟผ.
รวม
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การดำำ�เนิินงานอ่่างเก็็บน้ำำ��
การดำำ�เนิินงาน

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)

ปีี 2564

ปีี 2563

ความจุุอ่่างเก็็บน้ำำ�� (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)*

62,447

62,447

ปริิมาณน้ำำ��ในอ่่าง ณ สิ้้�นเดืือน ธ.ค. (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)*

46,536

37,851

22.94

ปริิมาณน้ำำ��เข้้าอ่่าง (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)*

38,182

25,390

50.38

25,221

24,541

2.77

- ปล่่อยโดยไม่่ผ่่านเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า

1,440

20

7,115.55

- ปล่่อยเพื่่� อการชลประทานโดยเฉพาะ

428

521

(17.98)

- ปล่่อยใช้้ประโยชน์์อื่่�น

-

ร้้อยละ

-

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ปล่่อย (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)*
- ปล่่อยผ่่านเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า

- ระเหยและสููญหาย
รวม
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�สููบขึ้้�นจากอ่่างเก็็บน้ำำ�� (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)**
พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตสุุทธิิ (ล้้านกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)***
อััตราการใช้้น้ำำ��ผลิิตไฟฟ้้า (ลููกบาศก์์เมตร/กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)

-

-

2,742

2,786

(1.57)

29,831

27,868

7.05

593

631

(6.11)

4,096

4,057

0.98

6.16

6.05

1.77

หมายเหตุุ :
*ไม่่รวมเขื่่�อนปากมููล โรงไฟฟ้้าลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา และโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ขนาดเล็็ก

**ปริิมาณน้ำำ�ที่่�สููบจากเขื่่�อนภููมิิพล เขื่่�อนศรีีนคริินทร์์ และโรงไฟฟ้้าลำำ�ตะคองชลภาวััฒนา

***พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตสุุทธิิ จากโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ของ กฟผ. (ไม่่รวมโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�แบบสููบกลัับ)
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ข้้อมููลและสถิิติิ

การติิดตามตรวจสอบคุุณภาพสิ่่ง
� แวดล้้อม
ผลการตรวจวััดคุุณภาพอากาศจากปล่่องโรงไฟฟ้้า กฟผ. ปีี 2564

โรงไฟฟ้้า

หน่่วยการผลิิต

เชื้้�อเพลิิง

แม่่เมาะ

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 8

บางปะกง

SO2 (ppm)

NOx (ppm)

ฝุ่่�นละออง (mg/m3)

ความเข้้มข้้น

มาตรฐาน

ความเข้้มข้้น

มาตรฐาน

ความเข้้มข้้น

มาตรฐาน

ลิิกไนต์์

16.33 - 132.37

320

177.73 - 315.35

500

6.66

180

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 9

ลิิกไนต์์

8.56 - 144.69

320

63.88 - 285.91

500

5.10

180

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 10

ลิิกไนต์์

19.89 - 171.81

320

133.16 - 279.78

500

7.08

180

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 11

ลิิกไนต์์

7.57 - 138.07

320

163.53 - 276.55

500

3.94

180

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 12

ลิิกไนต์์

19.19 - 176.84

320

141.78 - 262.60

500

8.78

180

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 13

ลิิกไนต์์

13.36 - 179.52

320

140.61 - 291.78

500

5.78

180

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 14

ลิิกไนต์์

27.98 - 83.35

180

43.52 - 85.29

200

1.95

80

0.13 - 1.76

320

74.14 - 125.19

200

0.11 - 0.70

120

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 3

ก๊๊าซธรรมชาติิและ
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 4

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.70 - 1.61

320

91.25 - 108.02

200

0.44 - 1.02

120

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 5

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.21 - 0.57

20

32.34 - 37.82

120

0.26 - 0.72

60

พลัังความร้้อน เครื่่�องที่่� 1

น้ำำ��มัันเตา

13.59

450

100.68

180

20.90

120

พระนครใต้้ พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 3

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.60 - 1.30

20

56.60 - 58.30

120

0.68 - 0.76

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 4

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.20 - 0.70

20

30.90 - 40.60

120

0.78 - 0.87

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 3

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.67 - 0.82

60

91.17 - 122.83

175

3.55 - 6.65

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 4

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.38 - 0.40

20

17.49 - 24.93

120

0.07 - 0.27

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 1

ก๊๊าซธรรมชาติิ

3.44 - 3.99

60

223.29 - 235.50

250

3.10 - 3.70

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 2

ก๊๊าซธรรมชาติิ

3.44 - 4.07

60

223.67 - 235.01

250

3.00 - 3.80

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 1

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.14 - 1.04

20

26.86 - 30.42

120

0.91 - 2.43

60

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 2

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.29 - 0.90

20

8.51 - 11.47

120

1.10 - 2.92

60

พระนคร

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 1

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.67 - 0.86

20

33.17 - 42.37

120

0.93 - 1.16

60

เหนืือ

พลัังความร้้อนร่่วม ชุุดที่่� 2

ก๊๊าซธรรมชาติิ

0.23 - 0.66

20

5.02 - 7.27

120

0.68 - 0.88

60

กระบี่่�

วัังน้้อย

น้ำำ��พอง

จะนะ

หมายเหตุุ :

ข้้อมููล ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
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การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
ผลการลดก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับมาตรการ ประจำำ�ปีี 2564
ปริิมาณการลดก๊๊าซเรืือนกระจก

มาตรการ

(tCO2e)

ปีี 2564

มาตรการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน

2,348,440

มาตรการเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้า

3,522,948

มาตรการเกณฑ์์มาตรฐานและติิดฉลากอุุปกรณ์์เบอร์์ 5

774,471

รวม

6,645,859

หมายเหตุุ :
ปีี 2564 เป็็นผลการลดก๊๊าซเรืือนกระจกเบื้้�องต้้น ยัังไม่่ได้้รับ
ั การรัับรองจากคณะกรรมการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก กฟผ. (คบกจ.กฟผ.)
และคำำ�นวณโดยใช้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากระบบสายส่่ง (Grid Emission Factor) ปีี 2563

ข้้อมููลผู้้�ปฏิิบััติิงาน กฟผ.
ระดัับการศึึกษา

31 ธัันวาคม 2564
คน

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2563
คน

ร้้อยละ

เพิ่่� มขึ้้�น / (ลดลง)
ร้้อยละ

ปริิญญาตรีีขึ้้�นไป

7,217

44.12

7,510

42.57

3.90

อนุุปริิญญา / ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง

7,081

43.29

7,430

42.12

4.70

799

4.88

1,166

6.61

31.48

1,262

7.71

1,534

8.70

17.73

16,359

100.00

17,640

100.00

7.26

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
ต่ำำ��กว่่าประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
รวม
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ คณะกรรมการของการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้ าได้้ ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทยและบริิ ษัั ท ย่่ อ ย

(กลุ่่�มกิิจการ) และของการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวม

และงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเฉพาะกิิจการ
งบกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ รวมและงบกำำ� ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้ าของรวม

และงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของเฉพาะกิิจการ และงบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีสิ้้
ี น
� สุุดวัันเดีียวกััน รวมถึึงหมายเหตุุซึ่่�งประกอบด้้วยสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญและเรื่่�องอื่่�น ๆ

ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ

ของกลุ่่�มกิิจการและ กฟผ. ตามลำำ�ดัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ
และกระแสเงิิ น สดรวมและกระแสเงิิ น สดเฉพาะกิิ จ การ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัั นโดยถููกต้้ องตามที่่� ควรในสาระสำำ�คััญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบตามหลัั ก เกณฑ์์ ม าตรฐานเกี่่� ย วกัั บ การตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น และมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี
ความรัับผิดช
ิ อบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้ส
� อบบััญชีีต่อ
่ การตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน

เฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มกิิจการและ กฟผ. ตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับ
การตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิินแผ่่นดิินและข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี

ที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้า

ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามความรัั บผิิ ดช อบด้้ า นจรรยาบรรณอื่่� น ๆ ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ม าตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิิ น
และข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้า้ พเจ้้าได้้รับ
ั เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่� อใช้้เป็็นเกณฑ์์

ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่่อ
� งอื่่น
�
1) หลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย
� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่ก
� ล่่าวไว้้ในวรรคเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นและวรรคของความรัับผิดช
ิ อบ
ของผู้้�สอบบััญชีีต่่ อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ เกี่่ย
� วข้้องเฉพาะในส่่วนของการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิินโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

2) งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของกลุ่่�มกิิจการและ กฟผ. สำำ�หรัับปีสิ้้
ี น
� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ตรวจสอบ
โดยผู้้�สอบบััญชีีอื่่� น ซึ่่�งแสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขตามรายงานลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
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ข้้อมููลอื่น
่�
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิดช
ิ อบต่่อข้้อมููลอื่่� น ข้้อมููลอื่่� นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวม

และงบการเงิินเฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะถููกจััดเตรีียมให้้
ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�

ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่� น และข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อข้้อมููลอื่่� น

ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่� องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ คืือการอ่่านข้้อมููลอื่่� น
ตามที่่�ระบุุข้้างต้้นเมื่่�อจััดทำำ�แล้้ว และพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่� นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิิน

เฉพาะกิิจการหรืือกัับความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับ
ั จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่� นมีีการแสดงข้้อมููลที่่ขั
� ดต่
ั อ
่ ข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่

เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่า่ นรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่่ขั
� ดต่
ั อ
่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ข้้าพเจ้้าต้้อง

สื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลและขอให้้ทำำ�การแก้้ไข

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับ
ั ดููแลต่่องบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิดช
ิ อบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิดช
ิ อบเกี่่ย
� วกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริห
ิ ารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็น เพื่่� อให้้สามารถ

จััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ไม่่ว่่าจะ
เกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด

ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มกิิจการ

และ กฟผ. ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์

การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง เว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มกิิจการและ กฟผ. หรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน

หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� องต่่อไปได้้

ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มกิิจการและ กฟผ.

161
Empower the Movement of Carbon Neutrality

รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

โดยรวม ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด

และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้ว้ ย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููง
แต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน

การสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และถืือว่่ามีีสาระสำำ�คัญ
ั เมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่ขั
� ดต่
ั อ
่ ข้้อเท็็จจริิง

แต่่ ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่ อ การตัั ดสิิ น ใจทางเศรษฐกิิ จ ของผู้้�ใช้้ ง บการเงิิ น จากการใช้้ ง บการเงิิ น รวม

และงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�

ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย
� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้
ดุุลยพิินิจ
ิ และการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•

ระบุุและประเมิินความเสี่่ย
� งจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน

		

เฉพาะกิิจการ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติ
ั งิ านตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่� อตอบสนอง

		

ของข้้าพเจ้้ า ความเสี่่�ยงที่่� ไม่่พบข้้อมููลที่่� ขััดต่่อข้้อเท็็ จจริิงอัั นเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่� งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่ า

		ต่่ อความเสี่่�ยงเหล่่ านั้้� น และได้้ หลัั กฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่� อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

		

		

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่� องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัั ก ฐาน

การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน

•	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่� อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสม

		กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่� อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผ ลของการควบคุุ ม ภายในของ

		

•

		

กลุ่่�มกิิจการและ กฟผ.

ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้ และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและ

การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้�น
้ โดยผู้้�บริิหาร

•

สรุุ ปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐาน

		

เกิิดข้อ
้ สงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มกิิจการและ กฟผ. ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้า

		

การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุ ปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้

		

ได้้ ข้้อสรุุ ปว่่ ามีีความไม่่แน่่นอนที่่� มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้ าต้้ องกล่่าวไว้้ ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้ าโดยให้้

		

ดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุ ปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีี

		

เหตุุให้้กลุ่่�มกิิจการและ กฟผ. ต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง

		ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููล
		ที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็น
•

ประเมิินการนำำ�เสนอโครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผย

		ข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููล

		

โดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
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•

ได้้ รัั บ หลัั ก ฐานการสอบบัั ญ ชีีที่่� เ หมาะสมอย่่ า งเพีียงพอเกี่่� ย วกัั บข้้ อ มููลทางการเงิิ น ของกิิ จ การภายในกลุ่่�มหรืือ

		

การควบคุุมดููแล และการปฏิิ บััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มกิิจการ ข้้าพเจ้้ าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่ เพีียงผู้้�เดีียวต่่ อความเห็็น

		กิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มกิิจการเพื่่� อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิดช
ิ อบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง

		

ของข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนัย
ั สำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนัย
ั สำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า

ณััฐพงศ์์ ตัันติิจััตตานนท์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 8829

บริิษััท เคพีี เอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
15 มีีนาคม 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงิิน
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิ
สินทรัพย์หนมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่เงิายผลิ
ตแห่ งประเทศไทย
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงิ นสด
งบแสดงฐานะการเงิ
ลูกหนี�การค้นา

6

6

เงิลูกนหนี
สดและรายการเที
� อื�น รวมสิ นทรัยพบเท่
ย์หามุเงินนเวีสด
ยน
ลูรายได้
กหนี�กคารค้
า
่าไฟฟ้าตามสู ตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ค้างรับ
ลูกหนี�อตื�นามสัสิญนญาเช่
ทรัพย์าทีไม่�ถหึงกํมุานหนดชํ
เวียน าระภายในหนึ�งปี
่
รายได้
ไฟฟ้
ตามสู
รการปรั
อัตหราค่
เชื�อเพลิคงาและวั
ดุพสาํย์รองคลั
ง นบไม่
สิ นาสทรั
ทตางการเงิ
มุนาเวีไฟฟ้
ยนอืาโดยอั
�น ตโนมัติ (Ft) ค้างรับ
ลูสิกนหนี
ญนญาเช่
า
ที
�
ถ
ึ
ง
กํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ
� งปี
ทรั� พตามสั
ย์ทเงิางการเงิ
น
หมุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เชื
เพลิพงย์และวั
ดุยสนอื
สิ น� อทรั
หเงิมุนนสเวี
�น ษงทั ร่ วม
ลงทุ
นาํ รองคลั
ในบริ
สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ทพเงิางการเงิ
น
หมุ
ย์นหลงทุ
มุนเวี
ยน นเวียวนอื
นในการร่
มค้�นา

5, 7
65

2564

2563

2564

158
22
8

สิ นทรัพย์ทเงิางการเงิ
หมุนเวียนอืกิจ�นการอื�น
นให้กยู้นืมไม่
ระยะยาวแก่
สิเงินทรั
ม่ทีห�ดมุินษนอาคารและอุ
ลงทุพนย์ไในบริ
ทเวี
ั ย่ยอนย
ปกรณ์

22
10
22
9

นเวียโนอื
�น า
เงิสิ นทรั
ลงทุพนย์ทในบริ
มิ ทหธิ กมุารใช้
สิางการเงิ
นทรัษทัพร่นย์วสไม่
รงไฟฟ้
อยยาม
ในบริ
ษทั วย่มค้
เงินลงทุนในการร่
ค่าความนิ

109
9

เงิลูกนหนี
ลงทุ� ตนามสั
ในบริ
สิญนญาเช่
ทรัษทัพร่ย์าวไมม่มีตวั ตน
เงินลงทุ
ให้กนยู้ ืมในการร่
ระยะยาวแก่
กี�ยวข้
สิ นทรัพวมค้
ย์ไม่ากหิจมุการที
นเวีย�เนอื
�น องกัน

5,922

ญญาเช่
า พกย์ิจไการอื
้ ืมระยะยาวแก่
เงิลูกนหนี
ให้� กตยูามสั
รวมสิ
นทรั
ม่ หมุ�นนเวียน
ิ
เงิที�ดนินให้อาคารและอุ
กยู้ ืมระยะยาวแก่
ก
จ
การที
�เกี�ยวข้องกัน
ปกรณ์

22
5,1122

เงิสิ นทรั
ให้พกยู้ย์ืมสระยะยาวแก่
กย์ิจการอืา �น
ิรวมสิ
ทธิ การใช้
นทรัโพรงไฟฟ้
ทีค่า�ดความนิ
ิน อาคารและอุ
ป
กรณ์
ยม

31 ธันวาคม238

8 2564
22 68,861

2563

38,943
16,955
238
7,821

22
10

16,955
379
7,821
9 201,946
379
201,946
5, 22
22 10,077

……………………………………………… 14
(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
กรรมการและผูว้ า่ การ

10,077 11,960- 9,412-

316
43,346 14,980
35,491 181,425316
181,425
523

267
1,588 10,107
59
645 136,349
267
136,349
-

435,142
1,600
265,711
61,431

425,693
170
261,161
54,529

396,451265,711
58,301

393,913261,161
51,235

1,600
11,131
61,431
899,501
11,131
899,501
1,101,447

170
9,872
7,6436,98354,529
58,301
51,235
841,394
755,467
740,672
9,872
7,643
6,983
………………………………………………
841,394
755,467
740,672
994,763(นางสาวกมลรัต936,892
น์ กุหลาบแก้ว) 877,021

1,101,447

รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
994,763
936,892
877,021

11
12
13
14

………………………………………………
(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
………………………………………………
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

8,241
10,107

1,588
585
-

2,652 8,224 2,385 6,125
- 6,204
- 435,142
- 425,693 19,003 396,451 19,003 393,913
10,077 265,711 43,346
8,224 261,161 1,588
6,125 265,711 1,588
6,204 261,161
52,044
41,608- 1,600 35,491645
585
170 19,003
- 19,003
52,044
17,449 61,431 43,346- 54,529 1,588- 58,301 1,588- 51,235
41,608
645- 7,643
585- 6,983
656 11,131 35,491
523 9,872
17,449
- 755,467
- 740,672
2,652 899,501 2,385- 841,394
656
523
435,142
425,693
396,451
393,913
2,652 1,101,447 261,161
2,385 994,763 265,711- 936,892 261,161- 877,021
265,711

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
………………………………………………
กรรมการและผูว้ า่ การ

166

53,790

59
55,820
53,790
316
267
60,455
10,911 181,425 63,885
8,241 136,349
55,820
53,79038,943
10,9118,24114,980 6,125 10,107- 6,204
8,224 38,943
- 19,003
59- 19,003
-

………………………………………………

กรรมการและผูว้ า่ การ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

63,885

53,739
357
69,353
8,548 153,369
53,7398,548-

357
52,044 11,960
9,412
41,608 153,369
17,449 357
656 153,369

9

12
13
14
13

60,455

จการ
53,739 งบการเงินเฉพาะกิ
55,820
31
ธั
น
วาคม
8,548
10,911
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ2563
การ
2564
38,943

31 ธันวาคม (ล้านบาท) 16,9552563
11,9602564
14,9802563
(ล้านบาท)
7,821 69,353
9,412 60,455
- 63,885

56,167
379
68,861
12,582 201,946
56,167
38,943
12,582
238

22
12
11

สิ นทรัพย์ไสม่ิ ทมธิีตกวั ารใช้
ตน โรงไฟฟ้า
ค่สิานความนิ
ทรัพย์ไยม่มหมุนเวียนอื�น

69,353

31 ธันวาคม
5
12,582
งบการเงิ
น
รวม 2563
2564
15
38,943

5,157
5

22

สิ นทรัพย์หลูมุกนหนี
เวีย� ตนอื
�น ญญาเช่า
ามสั
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
น
สินทรัพย์ไม่เงิหนมุให้นเวี
กยู้ ยืมนระยะยาวแก่
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวาคม

68,861
งบการเงิน56,167
รวม

5, 7

เงินสดและรายการเที
าเงิ นนสด
สิ นทรัพย์ทยบเท่
างการเงิ
หมุนเวียนอื�น
สิลูกนหนี
ทรั�พการค้
ย์หสิมุานนทรั
เวียพนย์หมุนเวียนอื�น

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
(ล้านบาท)

ลูกหนี�อื�น
สิ นทรัพย์ รายได้ค่าไฟฟ้าตามสู ตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ค้างรัหมายเหตุ
บ
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หมายเหตุ
สินทรัพย์ หเชืมุน� อเวี
ยนงและวัสดุสาํ รองคลัง
เพลิ

สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ไพม่มย์ีไตม่วั หตนมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม

(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
5

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
น
หนีงบแสดงฐานะการเงิ
�สินหมุนเวียน
การไฟฟ้
า
ฝ่
ายผลิ
ต
แห่
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบังนประเทศไทย
การเงิน
น
เจ้างบแสดงฐานะการเงิ
หนี� การค้า
เจ้าหนี�อื�น
หนีส� คิ น่าไฟฟ้
และส่าวตามสู
นของเจ้
าของ บอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส่ วนเกิน
รายได้
ตรการปรั
ดอกเบี�ยเงินกูค้ า้ งจ่าย
และส่
�สิ นหมุ
ยนนค้างนําาส่ของ
เงินหนี
รายได้
แผ่นนเวีดิวนของเจ้
งคลัง

ืมระยะสั
ค่าเงิใช้นจกู่าย้ ยค้
างจ่าย � นจากสถาบันการเงิน
หนี
ส
�
ิ
น
หมุ
นเวี
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า ยน�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
�
เงินกูย้ ืมระยะยาวที

หมายเหตุ

เงิ� สนิ น� สกูไม่
ิยน้ ืมตามสั
หนีหนี
หระยะยาว
มุนเวีญยญาเช่
นอื�นาภายใต้สัญญาซื� อขายไฟฟ้า
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
จากกองทุ
างพื�นฐาน
หนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
�
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวีนยรวมโครงสร้
นาอื�น
หนี
สัญ�เญาซื
� สิน� ไตามสั
เจ้าหนี
ม่หมุญ
นเวีญาเช่
ยนอืา�นภายใต้
กิจการที
กี�ยวข้� ออขายไฟฟ้
งกัน า

หนี�สินส� ิภาษี
ตามสั
าอื�น ดบัญชี
ได้รอการตั
รวมหนี
น เงิญนญาเช่
เจ้าหนี�ไม่หมุนเวี� สยนอื
�เกี�ยาวข้
น
ประมาณการหนี
ิ นไม่�นหกิจมุการที
นเวียนสํ
หรัอบงกัผลประโยชน์
พนักงาน
หนี
ส
ิ
น
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญ
ชี
�
ประมาณการหนี
� สินเพื�อการฟื� นฟูสภาพบริ เวณเหมือง
ประมาณการหนี
หนี�สินไม่หมุนเวี� สยิ นนอืไม่�นหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุ� สนิ นเวีเพืย�อนการฟื� นฟูสภาพบริ เวณเหมือง
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�………………………………………………
น
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
รวมหนีส� ิ น

31 ธันวาคม
2563

2564

2563

(ล้านบาท)
16, 22
5, 22
5, 22
หมายเหตุ
15
หมายเหตุ
5
16, 22
22
5, 16,5,22
5,222222
16,16,

5, 16,5 22

16, 22
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยาวที
�
ถ
ึ
ง
กํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ
�
ง
ปี
หนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
ภายใต้
ส
ญ
ั
ญาซื
อ
ขายไฟฟ้
า
ที
�
ถ
ึ
ง
กํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ
�
ง
ปี
5,
�
�
เงินกูย้ ืมระยะยาว
5, 16,16,2222
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
จากกองทุ
น
รวมโครงสร้
า
งพื
น
ฐานที
�
ถ
ึ
ง
กํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ
�
ง
ปี
�
าอื�นที�ถึงกําางพื
หนดชํ
2222
ตามสัญญาเช่
เงินหนี
กูย้ � สืมิ นจากกองทุ
นรวมโครงสร้
16,16,22
�นฐานาระภายในหนึ�งปี
ตามสั
ญยญาเช่
าภายใต้
ัญญาซื
� อขายไฟฟ้
ิ นหมุ
นญเวีญาเช่
นอืา�นภายใต้
หนีหนี
สัญสญาซื
า าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี5, 5,16,16,2222
� สิน� สตามสั
� อขายไฟฟ้
ญ
ญาเช่
า
อื
�
น
ที
�
ถ
ึ
ง
กํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ
� งปี
หนี
ส
ิ
น
ตามสั
ส� ิ นญหมุ
นเวีายอืน�น
2222
หนีรวมหนี
ญาเช่
� สิน� ตามสั
เจ้าหนี
หนี� ส� ไิ นม่หมุ
หมุนนเวีเวียยนอื
นอื�น�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
5

รวมหนี
ิ นไม่ส� เิ นงิหนหมุ
มุได้
นนเวีรเวีอการตั
ยนยน ดบัญชี
หนีหนี
� สิน�สภาษี
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ประมาณการหนี
� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี
ส
�
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
จากกองทุ
นนรวมโครงสร้
งพื�นฐาน
ประมาณการหนี� สเวีิ นยเพื
�อการฟื� นฟูสาภาพบริ
เวณเหมือง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2564

กูืมย้ จากกองทุ
นการเงิ
ื�น � นนจากสถาบั
�ืมอระยะสั
เงินเงิเจ้กูนาย้ หนี
รวมโครงสร้
างพื�นนฐานที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า
22
�
ค่าไฟฟ้
าตามสู
ตรการปรั
บอั� อตขายไฟฟ้
ราค่าไฟฟ้าทีาโดยอั
โนมัตาิ ระภายในหนึ
(Ft) ส่ วนเกิน� งปี 5, 16,5,1522
หนีรายได้
ญญาเช่
าภายใต้
สัญญาซื
�ถึงกําตหนดชํ
� สินตามสั
เจ้� สาิ นหนี
� อยื�นเงินญกูญาเช่
ค้ า้ งจ่าาอืย�นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
225, 22
หนีดอกเบี
ตามสั
่
รายได้
ค
า
ไฟฟ้
า
ตามสู
ต
รการปรั
บ
อั
ต
ราค่
า
ไฟฟ้
า
โดยอั
ต
โนมั
ต
ิ
(Ft)
ส่
ว
นเกิ
น
155
นดิ�นนค้างนําส่ งคลัง
หนีเงิ� สนิ นรายได้
หมุนเวีแผ่ยนอื
เงิหมุ
นางจ่
กูนค้ เวีาา้ ยยงจ่นาย
ค่ดอกเบี
าใช้จส� �่าิยนยค้
รวมหนี
เงินรายได้
แผ่นดินค้�ถาึงงนํ
ส่ งคลังาระภายในหนึ�งปี
กูย้ ืมระยะยาวที
กําาหนดชํ
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยค้
า
งจ่
า
ย
้
ยืมหจากกองทุ
หนีเงิ�สนิ นกูไม่
มุนเวียน นรวมโครงสร้างพื�นฐานที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

งบการเงินรวม

5,1716, 22
16, 22
18
5, 16, 22
16,2222
5, 16,5 22
22
175

5,365
60
งบการเงินรวม 62,582
91,313
31 ธันวาคม 9,460
16,149
นรวม 25633,366
2564 งบการเงิ
-

งบการเงิ
92,569 นเฉพาะกิจการ63,928
31 ธันวาคม 8,491
12,330
งบการเงิ
2564
25633,366
- นเฉพาะกิจการ

16,149
1,306
504
11,0074,571
1,306
5,870
160,831

9,460
1,334
466
3,366
5,247
4,399
1,334
3,947
114,771

12,330
340962
11,0074,139
962
5,805
150,036

8,491
1,008
347
3,366
5,247
4,148
1,008
3,909
115,444

9,709
14,319
129,179
718
16,416504
14,319
4,571
235,737

10,424
12,763
109,054
723
17,183466
12,763
4,399
214,774

5,038
17,128
79,762
718
16,416340
17,128
4,139
243,491

8,938
15,339
68,948
723
17,183347
15,339
4,148
225,336

129,179
15,940
16,416
3,613
129,179
235,737
19,714

109,054
16,784
17,183
4,087
109,054
214,774
21,521

79,762
15,649
16,416
3,613
79,762
243,491
18,273

68,948
16,539
17,183
4,087
68,948
225,336
20,317

31 ธันวาคม 1,334(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 1,008
1,306
962
2564
25635,247
2564
25635,247
11,007
11,007
(ล้
า
นบาท)
5,365
5,870
3,94760
5,805 3,909 91,313
62,582
92,569
63,928
9,709
10,424
5,038
8,938
5,365
60
16,149
9,460
12,330
8,491718
723
718 723
91,313
62,582
92,569
63,928
3,366
3,366
14,319 12,763
17,128 15,339

11,007
9,709
5,870
718

160,831
2,055504
4,571
3,197
160,831
4,139

18

114,771
1,739466
4,399
4,878
114,771
1,831

11,007
5,038
5,805
718

150,036
544340
4,139
150,036
-

16,416
544
377,748
243,491544527,784

17,183
372
352,782
225,336468,226372-

15,940
19,714
3,613
429,990

16,784
21,521
4,087
391,851

15,649
18,273
3,613
377,748

16,539
20,317
4,087
352,782

4,878
16,784
1,831
4,087

15,6493,613-

590,821

รองผูว้ า่ การการเงิ นและบัญชี (CFO)
506,622
527,784

………………………………………………

………………………………………………

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
………………………………………………
กรรมการและผูว้ า่ การ

(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
………………………………………………
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
กรรมการและผูว้ า่ การ

115,444
372347
4,148
115,444
-

17,183
1,739
391,851
214,774
4,878
1,739
1,831
506,622

19,714………………………………………………
21,521
18,273
429,990 (นางสาวกมลรั
391,851ตน์ กุหลาบแก้527,784
377,748
590,821
506,622
ว)

กรรมการและผูว้ า่ การ

5,247
8,938
3,909
723

16,416
2,055
429,990
235,737
3,197
2,055
4,139
590,821
3,197
15,940
4,139
3,613

18
17

5,247
10,424
3,947
723

16,5394,087-

20,317
352,782
468,226
468,226

รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

6

งบการเงิิ
การไฟฟ้าฝ่ น
ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

31 ธันวาคม

2564

2563

งบการเงินรวม
ส่ วนของเจ้ าของ
2564

10,8722563

ส่ วนเกินทุนจากสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในที�ราชพัสดุ
ส่ วนของเจ้ส่าของ
วนเกินจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินงบประมาณ
กําไรสะสม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หนีส� ิ นและส่เงิวนนของเจ้
าของ
งบประมาณ

2564

10,8722564

10,8722563

10,872

475

(ล้ านบาท)475

475

475

689

689

-

-

10,872

10,872

10,872

10,872

ส่ วนเกินทุนจากสิ
ทธิ การใช้
จัดสรรแล้
ว ประโยชน์ในที�ราชพัสดุ

475

475

475

475

ส่ วนเกินจากการเปลี
ดส่ วนการลงทุ
เงินจั�ยดนแปลงสั
สรรในการขยายกิ
จการนในบริ ษทั ย่อย

689

กําไรสะสม ยังไม่ได้จดั สรร

80,186

689

374,525

จัดสรรแล้
ว ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของ
องค์
วนของผู้เป็ นเจ้
าของของ กฟผ.
เงินจัดรวมส่
สรรในการขยายกิ
จการ
นได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยังไม่ได้จส่ดั วสรร

-

80,186
370,659

-

80,186
316,473

80,186
316,124

(2,381)
(8,208)
1,102
1,138
80,186 464,366 80,186 454,673 80,186 409,108 80,186 408,795
374,525

46,260 370,659

33,468 316,473

- 316,124

-

องค์ประกอบอื
วนของเจ้
รวมส่�นของส่
วนของเจ้
าของาของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของ กฟผ.
ส่วนได้เสี ยรวมหนี
ที�ไม่มีอส� าํ นาจควบคุ
ม าของ
ิ นและส่ วนของเจ้

(2,381) 510,626 (8,208) 488,141 1,102 409,108 1,138 408,795
464,366
454,673
409,108
408,795

รวมส่ วนของเจ้ าของ

510,626

488,141

409,108

408,795

รวมหนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

1,101,447

994,763

936,892

877,021

46,260 1,101,447 33,468 994,763

………………………………………………

- 936,892

………………………………………………

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)

กรรมการและผูว้ า่ การ

รองผูว้ า่ การการเงิ นและบัญชี (CFO)

………………………………………………

………………………………………………

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)

กรรมการและผูว้ า่ การ

รองผูว้ า่ การการเงิ นและบัญชี (CFO)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

- 877,021

7

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบกําไรขาดทุ
การไฟฟ้
าฝ่ ายผลินตแห่ งประเทศไทย
งบกําไรขาดทุน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบกําไรขาดทุ
น
รายได้
จากการขายไฟฟ้
า
รายได้
จากการขายสิ นาค้าและบริ การอื�น
รายได้
จากการขายไฟฟ้
ต้นทุจนากการขายสิ
ขายไฟฟ้า นค้าและบริ การอื�น
รายได้

นขายสินาค้าและบริ การอื�น
ต้นต้ทุนนทุขายไฟฟ้
� นต้ นนค้าและบริ การอื�น
ต้นกํทุาไรขั
นขายสิ

กําไรขั�นต้ น
ากการขายไฟฟ้
เงิรายได้
นปั นจผลรั
บและรายได้าอื�น
รายได้นจในการจั
ากการขายสิ
นค้าายและบริ การอื�น
ดจําหน่
เงินต้ปันนทุผลรั
บและรายได้
อื�น
ต้านใช้
ทุนจ่าขายไฟฟ้
า หาร
ค่
ยในการบริ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ต้นทุนจ่าขายสิ
การอื�น
ยอื�นนค้าและบริ
ค่าค่ใช้าใช้
จ่ายในการบริ
หาร
กําไรขั(ขาดทุ
� นต้ น
ค่ากํใช้าไร
จ่ายอื�น น) จากอัตราแลกเปลี�ยน

(ขาดทุ
) จากการเปลี
�ยนแปลงมู
กํากํไราไร(ขาดทุ
น)นจากอั
ตราแลกเปลี
�ยน ลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์
เงิกํานไรจากกิ
ปั นผลรัจบกรรมดํ
และรายได้
อ
ื
�
น
าเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี
�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ยในการบริ
ต้ค่นาใช้
ทุนจ่าทางการเงิ
น หาร

ค่าใช้จ่ายอื
งกํ�นาไรของบริ
ต้นส่ทุวนนแบ่
ทางการเงิ
น ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที�ใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
กําาไรก่
ไร (ขาดทุ
นเ)งิจากอั
�ยน
นได้ษทตั ราแลกเปลี
ส่วกํนแบ่
งอกํนภาษี
าไรของบริ
ร่ วมและการร่ วมค้าที�ใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
กําาไร
(ขาดทุ
จากการเปลี
�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์
่ายภาษีเนงิเนงิ) นได้
ใช้อจนภาษี
ได้
กําค่ไรก่
กําไรจากกิ
าเนินงาน
าหรัจบเกรรมดํ
ค่าใช้ไรสํ
จ่ายภาษี
งิปีนได้
กําไรสํ าหรับปี
ต้การแบ่
นทุนทางการเงิ
งปันกําไรน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงบการเงิ
ปี สิ� นสุ ดนวันรวม
ที� 31 ธันวาคม

สํางบการเงิ
หรับปี สิ� นนสุเฉพาะกิ
ดวันที� จ31การธันวาคม

หมายเหตุ สําหรับ2564
ปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธัน2563
วาคม
หมายเหตุ
5

2564
556,331

55, 20
19, 21
5,5, 20

2563
507,254
(ล้ านบาท)

552,448

(130)
160
3,506
58,109
(130)
(144)
58,109
(13,726)
(33,783)

(13,461) 5,163
60,300
(132)
60,300
(14,043)
(34,529)

504,488

3,831
3,453
5,051
3,858
556,331
507,254
552,448
504,488
งบการเงินรวม (440,013)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
(472,530)
(471,223)
(438,855)
3,831
3,453
5,051
3,858
สําหรับ(2,311)
ปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธัน(1,945)
วาคม
สําหรับ(3,381)
ปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธัน(2,418)
วาคม
(472,530)
(440,013)
(471,223)
(438,855)
2564
2563
2564
2563
85,321
68,749
82,895
67,073
(2,311)
(1,945)
(3,381)
(2,418)
(ล้ านบาท)
85,321
68,749
82,895
67,073
556,331
507,254
552,448
504,488
3,401
3,506
5,163
5,514
3,831
3,453
5,051
3,858
(132)
(144)
(132)
(144)
3,401
3,506
5,163
5,514
(472,530)
(440,013)
(471,223)
(438,855)
(15,625)
(13,726)
(14,043)
(11,953)
(132)
(144)
(132)
(144)
(2,311)
(1,945)
(3,381)
(2,418)
(453)
(306)
(122)
(288)
(15,625)
(13,726)
(14,043)
(11,953)
85,321
68,749
82,895
67,073
(13,237)
160
(13,461)
(85)
(453)
(306)
(122)
(288)

5, 5,19,20,2121
หมายเหตุ
5, 20, 21
5
5,2120
5,5,19,2121
21
5, 20,
21
5, 2121
2119

144
(13,237)
3,401
59,419
144
(132)
59,419
(15,625)
(34,490)

19
21
5,1921
21
19 9
19
9

19

ส่วส่นแบ่
งกําไรของบริ
ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที�ใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
วงนที
การแบ่
ปัน�เกํป็านของผู
ไร เ้ ป็ นเจ้าของของ กฟผ.
กําไรก่
อนภาษี
เงินได้วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
วนที
ป็ นของส่
ส่ วส่นที
�เป็ �เนของผู
เ้ ป็ นเจ้าของของ กฟผ.
ค่กําไรสํ
ใช้จา่ หรั
ยภาษี
เงินได้
บ
ปี
ส่ วนที�เป็ นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
กําไรสํ าหรับปี

สําหรับ2564
ปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธัน2563
วาคม
(ล้ านบาท) 2564
2563

9

(85) 5,514
60,117
(144)
60,117
(11,953)
(34,637)

(453)
8,950
(34,490)
(13,237)
33,879
8,950
144
(393)
33,879
59,419
33,486
(393)

(306)
7,090
(33,783)
160
31,416
7,090
(130)
(105)
31,416
58,109
31,311
(105)

(122)
(34,529) (13,461)
25,771
25,771 60,300
25,771
-

(288)
(34,637) (85)
25,480
25,480 60,117
25,480
-

33,486
(34,490)

31,311
(33,783)

25,771
(34,529)

25,480
(34,637)

8,950
29,294
33,879
4,192
29,294
(393)
33,486
4,192
33,486
33,486

7,090
28,031
31,416
3,280
28,031
(105)
31,311
3,280
31,311
31,311

25,77125,771
25,771 25,771
25,771
25,771

25,48025,480
25,480 25,480
25,480
25,480

29,294

28,031

25,771

25,480

4,192
33,486

3,280
31,311

25,771

25,480

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ กฟผ.
ส่ วนที�เป็ นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

………………………………………………

………………………………………………

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
………………………………………………
(นายบุกรรมการและผู
ญญนิตย์ วงศ์รว้ ักา่ มิการ
ตร)

(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
………………………………………………
รองผู
ว้ า่ การการเงิ
ญชี (CFO)
(นางสาวกมลรั
ตน์นกุและบั
หลาบแก้
ว)

กรรมการและผูว้ า่ การ

รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
………………………………………………
(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

8
8

………………………………………………
(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)

กรรมการและผูว้ า่ การ

รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
Empower the Movement of Carbon Neutrality

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบการเงิิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรสํ าหรับปี
กําไร
ไรสํ(ขาดทุ
าหรับนปี ) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กํผลต่
าไร
) เบ็ดเสร็จอื�ย�นนจากการแปลงค่างบการเงิน
ไรสํา(ขาดทุ
าหรับนปีตราแลกเปลี
งของอั

รายการที
�อาจถูกนจั)ดจากการป้
ประเภทใหม่
ในกําไรหรื
อขาดทุนนในภายหลั
ผลกํ
าไร (ขาดทุ
องกัไนว้ความเสี
� ยงกระแสเงิ
สด ง
กํผลต่
าไรา(ขาดทุ
น
)
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
�
น
งของอั
น
ส่ วนแบ่
งกําไรตราแลกเปลี
(ขาดทุน) �ยเบ็นจากการแปลงค่
ดเสร็ จอื�นของบริางบการเงิ
ษทั ร่ วมและการร่
วมค้า
รายการที
อ
�
าจถู
ก
จั
ด
ประเภทใหม่
ไ
ว้
ใ
นกํ
า
ไรหรื
อ
ขาดทุ
น
ในภายหลั
ผลกํ
าไรธ(ขาดทุ
องกันความเสี� ยงกระแสเงินสด ง
ตามวิ
ีส่วนได้นเ)สีจากการป้
ย
ผลต่
างของอั
�ยเบ็นจากการแปลงค่
างบการเงิน
ส่รวมรายการที
วนแบ่
งกําไรต�อราแลกเปลี
(ขาดทุ
ดเสร็ จอื�นไของบริ
าจถูกจันด)ประเภทใหม่
ว้ใน ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ผลกํ
าไรธ(ขาดทุ
� ยงกระแสเงินสด
ีสอ่ วขาดทุ
นได้นเ)สีนจากการป้
ยในภายหลัองงกั-นสุความเสี
กํตามวิ
าไรหรื
ทธิจากภาษี
ส่รวมรายการที
วนแบ่งกําไร�อ(ขาดทุ
เบ็ดเสร็ จอื�นไของบริ
าจถูกจันด)ประเภทใหม่
ว้ใน ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

่ วขาดทุ
ธ�จีสอะไม่
นได้
รายการที
ถูกเสีจันดยในภายหลั
ประเภทใหม่
าไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กํตามวิ
าไรหรื
ง - สุไว้ทใธินกํ
จากภาษี
รวมรายการที
กจัดประเภทใหม่
ว้ใน วดั มูลค่าด้วย
ผลกํ
าไร (ขาดทุ�อาจถู
น) จากเงิ
นลงทุนที�กาํ ไหนดให้
รายการที
จ
�
ะไม่
ถ
ก
จั
ด
ประเภทใหม่
ไ
ว้
ใ
นกํ
าไรหรื
ู
ในภายหลั
ง -นสุเบ็ทดธิเสร็
จากภาษี
าไรขาดทุ
จอื�น อขาดทุนในภายหลัง
มูกําลไรหรื
ค่ายุตอิธขาดทุ
รรมผ่นานกํ

ผลกํ
นลงทุ
าํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
ผลกําาไร
ไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน)) จากเงิ
จากการวั
ดมูนลทีค่า�กใหม่
รายการที
จ
�
ะไม่
ถ
ก
จั
ด
ประเภทใหม่
ไ
ว้
ู
เบ็ใดนกํ
เสร็าไรหรื
จอื�น อขาดทุนในภายหลัง
มูของผลประโยชน์
ลค่ายุติธรรมผ่านกํ
พนัากไรขาดทุ
งานที�กนาํ หนดไว้
ผลกํ
าาไร
นน)) จากเงิ
นลงทุมูนลทีค่า�กใหม่
าํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
ไรง(ขาดทุ
(ขาดทุ
จากการวั
ส่ผลกํ
วนแบ่
กําไร (ขาดทุ
น) เบ็ดดเสร็
จอื�นของ
นเบ็ดเสร็ จอื�น
มูของผลประโยชน์
ลค่ายุติธรรมผ่านกํากไรขาดทุ
งานที
บริ ษทั ร่ วมตามวิธพี ส่นัวนได้
เสี ย�กาํ หนดไว้
าไรง(ขาดทุ
น) จากการวัดดเสร็
มูลจค่อืา�ใหม่
ส่ผลกํ
วนแบ่
กําไร�จ(ขาดทุ
นของ
รวมรายการที
ะไม่ถูกนจั)ดเบ็
ประเภทใหม่
ไว้ ใน
ํ
ของผลประโยชน์
พ
นั
ก
งานที
�
ก
า
หนดไว้
่
บริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
มตามวิ
ธ
ี
ส
ว
นได้
เ
สี
ย
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
ส่วนแบ่งกําไร�จ(ขาดทุ
ดเสร็ จอื�นของ
รวมรายการที
ะไม่ถูกนจั)ดเบ็
ประเภทใหม่
ไว้ ใน
่
บริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
มตามวิ
ธ
ี
ส
ว
นได้
เ
สี
ย
กําไร
(ขาดทุ
น
)
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
�
น
สํ
า
หรั
บ
ปี
ทธิจากภาษี
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจสุากภาษี
รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
ไรขาดทุ
จรวมสํ
กํกําาไร
(ขาดทุอนขาดทุ
นเบ็)ดเบ็เสร็
ดนเสร็
จอื�นาสํหรั
างหรับ- สุปีบทปีธิ-จสุากภาษี
ทธิจากภาษี
กําไรหรื
ในภายหลั

งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินเฉพาะกิจ2563
การ
หมายเหตุ
2564
2563
2564
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
(ล้ านบาท)สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินเฉพาะกิจ2563
การ
หมายเหตุ
2564
2563
2564
33,486
31,311
25,771
25,480
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
(ล้ านบาท)สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2564
2563
2564
2563
33,486
31,311
25,771
25,480
(ล้ านบาท)

33,486
3,845

31,311
312

25,771-

25,480-

602
3,845

(142)
312

-

-

9

602
4,505
3,845

(142)
(2,131)
312

--

--

9

602
4,505
8,952

(142)
(2,131)
(1,961)

--

--

9

4,505
8,952

(2,131)
(1,961)

--

--

8,952
34

(1,961)
(926)

(36)-

(260)-

17

34
66

(926)
(24)

(36)
61

(260)-

179

34
66
(3)

(926)
(24)
(4)

(36)
61-

(260)-

179

66
(3)
97

(24)
(4)
(954)

61
25-

(260)-

9

(3)
9,049
97

(4)
(2,915)
(954)

25-

(260)-

42,535
9,049
97

28,396
(2,915)
(954)

25,796
25

25,220
(260)

42,535
9,049
35,176
42,535
7,359
35,176
42,535
7,359
35,176
42,535
7,359
42,535

28,396
(2,915)
26,038
28,396
2,358
26,038
28,396
2,358
26,038
28,396
2,358
28,396

25,796
25
25,796
25,79625,796
25,796
25,796

25,220
(260)
25,220
25,22025,220
25,220
25,220

การแบ่
งปันนกํนเบ็
า)ไรขาดทุ
นจเบ็
กําไร
ไรขาดทุ
ดเบ็เสร็
จรวมสํ
หรั
ปีบปี - สุ ทธิจากภาษี
(ขาดทุ
ดเสร็
อื�นดาสํเสร็
าหรับจรวม
ส่ วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ กฟผ.
การแบ่
งปั�เป็นนนของส่
กํเบ็
าไรขาดทุ
นเบ็เสีดยาเสร็
กําไรขาดทุ
ดเสร็วจนได้
รวมสํ
หรั
ส่ วนที
ที�ไบจม่รวม
มปี ีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนที�เป็นนของผู
าของของ
กําไรขาดทุ
เบ็ดเสร็เ้ ป็จนเจ้
รวมสํ
าหรับปี กฟผ.
การแบ่
ง
ปั
น
กํ
า
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสียเสร็
ที�ไจม่รวม
มีอาํ นาจควบคุม
ส่
ว
นที
�
เ
ป็
นของผู
เ
้
ป็
นเจ้
า
ของของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี กฟผ.
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
………………………………………………
(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
………………………………………………
กรรมการและผูว้ า่ การ
(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
………………………………………………
กรรมการและผูว้ า่ การ
(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
กรรมการและผู
ว้ า่ �การ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนหนึ
งของงบการเงินนี�
170
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

………………………………………………
(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
………………………………………………
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
………………………………………………
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว)
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชี (CFO)
9
9
9
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ�มขึ�น
รวมรายการกับเจ้ าของทีบ� ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของเจ้ าของ

4

5

10,872

-

-

-

10,872

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564

รายการกับเจ้ าของทีบ� ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรั บปี
สํารองเงินรายได้แผ่นดินนําส่ งคลัง
เงินปันผลจ่าย

10,872

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

-

-

5

10,872

หมายเหตุ เงินงบประมาณ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

รายการกับเจ้ าของทีบ� ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรั บปี
สํารองเงินรายได้แผ่นดินนําส่ งคลัง
เงินปันผลจ่าย
รวมรายการกับเจ้ าของทีบ� ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของเจ้ าของ

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้าของ

475

-

-

-

475

475

-

-

475

ส่ วนเกินทุนจาก
สิ ทธิการใช้
ประโยชน์
ในที�ราชพัสดุ

689

-

-

-

689

689

-

-

689

ส่ วนเกินจาก
การเปลี�ยนแปลง
สัดส่ วนการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย

80,186

-

-

-

80,186

80,186

-

-

80,186

เงินจัดสรร
ในการ
ขยายกิจการ

10

374,525

29,294
55
29,349

(25,483)

(25,483)
-

370,659

370,659

28,031
(14)
28,017

(12,985)
(12,985)

355,627

ยังไม่ได้
จัดสรร

กําไรสะสม

(1,158)

1,930
1,930

-

-

(3,088)

(3,088)

137
137

-

(3,225)

สํารอง
การแปลงค่า
งบการเงิน

243

19
19

-

-

224

224

(560)
(560)

-

784

(150)

271
271

-

-

(421)

(421)

(63)
(63)

-

(358)

(1,316)

3,607
3,607

-

-

(4,923)

(4,923)

(1,493)
(1,493)

-

(3,430)

(2,381)

5,827
5,827

-

-

(8,208)

(8,208)

(1,979)
(1,979)

-

(6,229)

464,366

29,294
5,882
35,176

(25,483)

(25,483)
-

454,673

454,673

28,031
(1,993)
26,038

(12,985)
(12,985)

441,620

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนแบ่ง
สํารอง
กําไร (ขาดทุน)
รวมองค์
สํารอง
การป้องกัน
เบ็ดเสร็ จอื�นของ
ประกอบอื�น รวมส่ วนของ
การเปลี�ยนแปลง
ความเสี� ยง
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ของส่ วนของ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ในมูลค่ายุติธรรม กระแสเงินสด
ที�ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เจ้าของ
ของ กฟผ.
(ล้ านบาท)

46,260

4,192
3,167
7,359

7,358
5,433

(1,925)

33,468

33,468

3,280
(922)
2,358

(1,919)
(1,919)

33,029

510,626

33,486
9,049
42,535

7,358
(20,050)

(25,483)
(1,925)

488,141

488,141

31,311
(2,915)
28,396

(12,985)
(1,919)
(14,904)

474,649

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
รวม
ควบคุม
ส่ วนของเจ้าของ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

2563
สํยอดคงเหลื
าหรั บปี สิ�นอสุณดวันที� 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
รายการกั
ทึกโดยตรงเข้
ยอดคงเหลืบเจ้อ าณของที
วันที�บ� 1ันมกราคม
2564าส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
รายการกับเจ้ าของที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของเจ้ าของ
สํารองเงินรายได้แผ่นดินนําส่ งคลัง
การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
รวมรายการกับเจ้ าของที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของเจ้ าของ
สํารองเงินรายได้แผ่นดินนําส่ งคลัง
กํรวมรายการกั
าไร (ขาดทุนบ) เจ้เบ็าดของที
เสร็ จ�บสํันาหรั
ปี
ทึกบโดยตรงเข้
าส่ วนของเจ้ าของ
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น
กําไร
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น
ยอดคงเหลื
อ ณ วันน)ทีเบ็� 31ดเสร็
ธันจวาคม
รวมกําไร (ขาดทุ
สํ าหรั2564
บปี

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
รายการกั
ทึกโดยตรงเข้
ยอดคงเหลืบเจ้อ าณของที
วันที�บ� 1ันมกราคม
2563าส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย� นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
รายการกั
บเจ้นารายได้
ของทีแ�บผ่ันนทึดิกนโดยตรงเข้
สํารองเงิ
นําส่ งคลังาส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย� นแปลงในส่
าของสํ าหรั
ปี
รวมรายการกั
บเจ้ าของทีว�บนของเจ้
ันทึกโดยตรงเข้
าส่ วบนของเจ้
าของ
สํารองเงินรายได้แผ่นดินนําส่ งคลัง
กํรวมรายการกั
าไร (ขาดทุนบ) เจ้เบ็าดของที
เสร็ จ�บสํันาหรั
ปี
ทึกบโดยตรงเข้
าส่ วนของเจ้ าของ
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น
กําไร
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น
ยอดคงเหลื
อ ณ วันน)ทีเบ็� 31ดเสร็
ธันจวาคม
รวมกําไร (ขาดทุ
สํ าหรั2563
บปี

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

5

5

5

5

475

10,872

10,872

11

11

475

475-

475

10,872

10,872-

475

10,872

475-

475

10,872
10,872-

475

เงินงบประมาณ

หมายเหตุ
10,872

เงินงบประมาณ

หมายเหตุ

ส่ วนเกินทุนจาก
สิ ทธิ การใช้ประโยชน์
ส่ในที
วนเกิ�รนาชพั
ทุนสจาก
ดุ
สิ ทธิ การใช้ประโยชน์
ในที�ราชพัสดุ

80,186

80,186-

80,186

80,186

80,186

80,186-

80,186

316,473

(25,483)
(25,483)
(25,483)
(25,483)
25,771
61
25,771
25,832
61
316,473
25,832

316,124

316,124

316,124

(12,985)
(12,985)
(12,985)
(12,985)
25,480
25,480
25,480
316,124
25,480

303,629

กําไรสะสม
เงินจัดสรรในการ
ขยายกิจการ
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินจัดสรรในการ (ล้ านบาท)
ขยายกิจการ
ยังไม่ได้จดั สรร
(ล้
า
นบาท)
80,186
303,629

งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
กํานไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,102

(36)
(36)
(36)
1,102
(36)

1,138

1,138

1,138

(260)
(260)
(260)
1,138
(260)

1,398

1,398

องค์ประกอบอื�นของ
ส่ วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื�นของ
สํารอง
ส่ วนของเจ้าของ
การเปลี�ยนแปลง
ในมูลสํค่าารอง
ยุติธรรม
การเปลี�ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

409,108

(25,483)
(25,483)
(25,483)
(25,483)
25,771
25
25,771
25,796
25
409,108
25,796

408,795

408,795

408,795

(12,985)
(12,985)
(12,985)
(12,985)
25,480
(260)
25,480
25,220
(260)
408,795
25,220

396,560

396,560

รวม
ส่ วนของเจ้าของ
รวม
ส่ วนของเจ้าของ

งบการเงิิน

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
�กระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
การไฟฟ้
การไฟฟ้
าฝ่ ายผลิ
าฝ่ ายผลิ
ตปรัแห่บรายการที
งตประเทศไทย
แห่ งประเทศไทย
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด นสด
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายและอื�นๆ
รายได้จากการรับบริ จาค
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นสดจากกิ
กรรมดํ
าเนินนงาน
าเนินงาน บมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
(กํจากรรมดํ
ไร)จขาดทุ
จากการปรั
กําไรสํกําาหรั
ไรสํบาปีหรับกํปีาไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ปรั บรายการที
ปรั บรายการที
�กระทบกํ
าไรเป็
านไรเป็
เงินนจากการเปลี
สดรั
นเงินบสดรั
(จ่ าย)
บ�ยนแปลงมู
(จ่ าย) ลค่ายุติธรรมของอนุ พนั ธ์
(กํ�การะทบกํ
ไร)
ขาดทุ
ภาษีเงิภาษี
นได้เงินได้ ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ต้นทุนต้ทางการเงิ
นทุนทางการเงิ
น ขาดทุ
น นจากการปรับมูลค่าเชื�อเพลิงและวัสดุสาํ รองคลังเสื� อมสภาพ
ค่าเสื� อค่มราคาและค่
าเสื� อมราคาและค่
าตัดจํนาหน่
ตัจากการจํ
ดจํายาหน่าายหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุ
ตัดจําหน่
ตัดจํายภาษี
าหน่าถยภาษี
ูก(กํ
หักาถไร)
ณูกหัทีขาดทุ
ก�จ่าณยและอื
ทีน�จจากการตั
่ายและอื
�นๆ �นดๆจําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้รายได้
จากการรั
จากการรั
บบริรับจรูบาค้รบริ
จาคเงินช่วยเหลือ
ายได้
ขาดทุขาดทุ
นจากอันตจากอั
ราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
ไม่
ั ดไม่
ขึ�นเกิดขึ�นกหนี� ตามสัญญาเช่า
ปรั
บปรุ�ยงนที
มูล�ยค่�ยงั านที
ยุตเิธ�ยกิงรรมของลู
(กําไร)(กํขาดทุ
าไร) ขาดทุ
นจากการปรั
น
จากการปรั
บ
มู
ล
ค่
บ
า
ยุ
มู
ต
ล
ิ
ธ
ค่
รรมของสิ
า
ยุ
นทรัพนย์ทรั
ทวางการเงิ
พมค้ย์ทาทีางการเงิ
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษตทั ิธร่รรมของสิ
วมและการร่
�ในช้วิธีสน่ วนได้เสี ย
กําไรจากการจํ
กําไรจากการจํ
าหน่กําายสิ
หน่นาทรั
ยสิพนย์ทรั
ทางการเงิ
ย์ทางการเงิ
น � อน
ไรจากการต่
อพรองราคาซื
(กําไร)(กํขาดทุ
าไร) ขาดทุ
นจากการเปลี
นจากการเปลี
�ยนแปลงมู
�ยนแปลงมู
ค่าหยุตมุลิธค่นรรมของอนุ
าเวียุยตนสํ
ิธรรมของอนุ
นั ธ์ พนั ธ์ พนักงาน
ประมาณการหนี
าหรับพผลประโยชน์
� สินลไม่
ขาดทุขาดทุ
นจากการด้
นจากการด้
อดอกเบี
ยค่าสิอนยค่� ยทรั
รัาบสิพนย์ทรัพย์
ขาดทุขาดทุ
นจากการปรั
นจากการปรั
เชื
มูล�อค่เพลิ
เพลิงสและวั
ดุสาํ สรองคลั
ดุสาํ รองคลั
งเสื� อมสภาพ
งเสื� อมสภาพ
เงิบมูนลปัค่นบาผลรั
บาเชืง�อและวั
ขาดทุขาดทุ
นจากการจํ
นจากการจํ
าหน่ ายเงิ
าหน่นาลงทุ
ยเงินลงทุ
ในบรินในบริ
ษทั ย่อษยทั ย่อย
(กําไร)(กํขาดทุ
าไร) ขาดทุ
นจากการตั
นจากการตั
ดจํ�ยานแปลงในสิ
หน่ดจํายทรั
าหน่พายทรั
ย์นสทรั
ิ นพพย์ย์สแิ นละหนีส� ิ นดําเนินงาน
การเปลี
รับรู ้รายได้
รับรู ้รเายได้
งินช่วเงิยเหลื
วอยเหลื
อา
ลูนกช่หนี
� การค้
ปรับปรุปรังบมูปรุ
ลค่งายุมูตลิธค่รายได้
รรมของลู
ายุติธรรมของลู
กหนีาตามสู
หนีต� ตญรการปรั
ามสั
ญาเช่ญาญาเช่
� ตกามสั
ค่าไฟฟ้
บอัตาราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ค้างรับ
ส่ วนแบ่
ส่ วงนแบ่
กําไรของบริ
งกําไรของบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ษ
มและการร่
ท
ั
ร่
ว
มและการร่
ว
มค้
า
ที
ว
มค้
ใ
�
ช้
ว
า
ิธทีี ส�ใช้่ ววนได้
ิธีส่วเสีนได้
ย เสี ย
ลูกหนี�อ�ืน
กําไรจากการต่
กําไรจากการต่
อรองราคาซื
เชือ� รองราคาซื
เพลิง� อและวั� อสดุสาํ รองคลัง
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
นามสั
เวีหยมุญนสํ
นญาเช่
เวีายหรันสํ
หรับผลประโยชน์
พนักงาน
พนักงาน
� สินลูกไม่หนี
� สหิ นมุ� ตไม่
าบาผลประโยชน์
ดอกเบีดอกเบี
� ยรับ � ยรับ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินปั นเงิผลรั
นปั นบผลรับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี� การค้า
การเปลี
การเปลี
�ยนแปลงในสิ
�ยนแปลงในสิ
ทรั� อพ�ืนนย์ทรั
และหนี
พย์และหนี
ส� ิ นดําส�เนิิ นนดํงาน
าเนินงาน
เจ้านหนี
ลูกหนีลู� กการค้
หนีา� การค้าค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รายได้
ค่าไฟฟ้ค่าไฟฟ้
ตามสู
าตามสู
ต� สรการปรั
ตรการปรั
ตราค่
บ�นอัาตไฟฟ้
ราค่าไฟฟ้
โดยอัาตโดยอั
โนมัตตโนมั
ิ (Ft)ตค้ิ (Ft)
างรับค้างรับ
หนี
ิ นหมุ
นเวีบอัยนอื
ลูกหนีลู� อก�ืนหนี�อ�ืน ประมาณการหนี� สินเพื�อการฟื� นฟูสภาพบริ เวณเหมือง
เชื�อเพลิเชืง�อและวั
เพลิงสและวั
ดุสจ่าํ สรองคลั
ดุสาํ รองคลั
ง ง พนักงาน
ยผลประโยชน์
ลูกหนีลู� ตกามสั
หนี�ตญามสั
ญาเช่ญหนี
าญาเช่
า หมุนเวียนอื�น
� สินไม่
สิ นทรัสิพนย์ทรั
หมุพนย์เวีหยมุนอื
นเวี�นยนอื�นนสดสุ ทธิได้มาจากการดําเนินงาน
กระแสเงิ
สิ นทรัสิพนย์ทรั
ไม่พหย์มุไนม่เวีหรัยบมุนอื
นเวี�นยนอื� ย �น
ดอกเบี
เจ้าหนีเจ้� กาารค้
หนีา� การค้าจ่ายภาษีเงินได้
เจ้าหนีเจ้� อา�ืนหนี� อ�ืน กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าใช้จค่่าายค้
ใช้าจงจ่่ายค้
ายางจ่าย
หนี� สินหนี
หมุ� สนิ นเวีหมุ
ยนอื
นเวี�นยนอื�น
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
นเพื�อ� นฟู
การฟื
สภาพบริ
เวณเหมื
เวณเหมื
อง อง
� สินเพื� สอิการฟื
� นฟูสภาพบริ
จ่ายผลประโยชน์
จ่ายผลประโยชน์
พนักงาน
พนักงาน
หนี� สินหนี
ไม่� สหิ นมุไม่
นเวีหยมุนอื
นเวี�นยนอื�น
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุนทสดสุ
ธิ ได้ทมธิาจากการดํ
ได้มาจากการดํ
าเนินงาน
าเนินงาน
รับดอกเบี
รับดอกเบี
�ย �ย
จ่ายภาษี
จ่าเยภาษี
งินได้เงินได้
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุนทสดสุ
ธิได้ ทมธิาจากกิ
ได้ มาจากกิ
จกรรมดํ
จกรรมดํ
าเนินงาน
าเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สําหรับปี ส�ิ นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
33,486

31,311

25,771

25,480

393
105
34,490
33,783
34,529
34,637
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
53,221
53,604
51,033
51,730
สําหรัสํบาปีหรั
สิ� นบสุปีดสิวั� นนสุทีด� 31
วันธัทีน� 31
วาคม
ธั5นวาคม สําหรัสํบาปีหรั
ส-�ิ นบสุปีดสวั�ิ นนสุทีด� 31
วันธัทีน� 31
วาคม
ธัน- วาคม
หมายเหตุ
หมายเหตุ 2564 2564
2563(19)
2563
2564 2564
2563(19)
2563
(ล้
า
นบาท)
(ล้
า
นบาท)
14,162
783
14,458
958
6
(10)
33,48633,486
31,311
25,771
25,480
(3) 31,311
(4) 25,771
- 25,480
(144)
130
393 393
105105 105
220 - 33 - 198
34,49034,490
33,78333,783
34,52934,529
34,63734,637
199
344
239
205
53,22153,221
53,604
51,033
51,730
- 53,604
17 51,033
- 51,730
5 5
(109) - 88 - (110) - 88
(19) (19)
(611) - (596)(19) (19)
(611) - (596)
14,16214,162
14,458
17783 783
- 14,458
-958 958
6
6
(10)
(10)
9
(8,950)
(7,090)
4 (3) (3)
(178) (4) (4)
- - - - (144) (144)
1,087130 130
1,133 - 1,059 - 1,102
105 105
(539)220 220
(613)33 33
(297)198 198
(366)
199 199
(378)344 344
(496)239 239
(2,956)205 205
(2,972)
- - 126,240 17 17 112,709 - - 123,129 - - 110,464
(109) (109)
88 88
(110) (110)
88 88
(611) (611) (1,319)
(596) (596)
(596) (596)
5,258(611) (611) (2,028)
4,984
17 17 (38,943) - 1,879 - - (38,943) - 1,879
9 9
(8,950)(8,950) (3,377)
(7,090)(7,090)
(109)
(2,943)
(387)
4 4
(178) (178) (4,819) - 765 - (5,011) - 804
1,087 1,087
1,133 1,133
1,059
1,102
36
- 1,059
- 1,102
(539) (539)
(297) (297)
(366) (366)
47(613) (613)
(26)
(50)
46
(378) (378) (8,964)
(496) (496) (8,814)
(2,956)(2,956) (8,641)
(2,972)(2,972) (8,294)
126,240
126,240 24,772
112,709
112,709 (10,428)
123,129
123,129 25,312
110,464
110,464 (10,518)
1,988
226
2,301
80
(1,319)(1,319)
5,258 5,258
(2,028)(2,028)
4,984 4,984
1,919
(824)
1,896
(847)
(38,943)
(38,943)
1,879 1,879
(38,943)
(38,943)
1,879 1,879
(175)
3,046
(10)
3,040
(3,377)(3,377)
(109) (109)
(2,943)
(387) (387)
(578)
64 (2,943)
(578)
64
(4,819)(4,819) (2,058)765 765
(5,011)
(5,011)
804
804
(1,943)
(2,035)
(1,911)
36 36
1,061 - 384 - 409 - 646
47 47 95,830(26) (26) 102,187(50) (50) 92,808 46 46 100,050
(8,964)(8,964)
(8,814)(8,814)
(8,641)(8,641)
(8,294)(8,294)
289
402
287
399
24,77224,772
(10,428)
(10,428)
25,312
25,312
(10,518)
(10,518)
(404)
(463)
1,988 1,988
2,301 2,301
95,715226 226 102,126
93,095 80 80 100,449
1,919 1,919
(824) (824)
1,896 1,896
(847) (847)
(175) (175)
3,046 3,046
(10) (10)
3,040 3,040
(578) (578)
64 64
(578) (578)
64 64
(2,058)(2,058)
(1,943)(1,943)
(2,035)(2,035)
(1,911)(1,911)
1,061 1,061
384 384
409 409
646 646
95,83095,830
102,187
102,187
92,80892,808
100,050
100,050
289 289
402 402
287 287
399 399
(404) (404)
(463) (463)
- - 95,71595,715
102,126
102,126
93,09593,095
100,449
100,449
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หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

(ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงิิ
น �อซื�อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดที�ได้มา
เงินสดจ่ายเพื

4

เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในกิจการอื�น

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ
การไฟฟ้
แห่างฝ่ประเทศไทย
ายผลิทตธิแห่จากการจํ
งประเทศไทย
เงินตสดลดลงสุ
าหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินงบกระแสเงิ
สด
นสด

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสิ นทรัพย์ทางการเงิน

(2,577)

-

-

(4,842)

(5,996)

(60)

(25)

(185)

(25)

-

(2)

-

(6,102)

(9,277)

(3,800)

งบการเงินรวมงบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงิ
จการนเฉพาะกิจการ
6,462
9,039
3,927
สําหรับปี ส�ิ นสุสํดาวัหรั
นทีบ� ปี31ส�ิ นธันสุวาคม
ดวันที� 31 ธันวาคม
สําหรับปี ส�ิ นสุสํดาวัหรั
นทีบ� ปี31ส�ิ นธันสุวาคม
ดวันที� 31 ธันวาคม
(35,775)
(43,309)
(33,900)
หมายเหตุ หมายเหตุ
2564
2564 2563
2563 2564
2564 2563
2563
(967)
(825)
(ล้ านบาท) (905)
(ล้ านบาท)

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายต้นทุนการกูย้ มื ที�รวมอยูใ่ นอาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดจากกิ
กระแสเงิ
จกรรมลงทุ
นสดจากกิ
นจกรรมลงทุ
น พย์สิน
เงินสดรั
บจากการจํ
าหน่ายทรั

เงินสดจ่ายเพื�อเงิซืเงิน� อสดจ่
ษาทั ยเพื
ย่บอเงิ�อยสุซืน� อทให้
บริ
ธิจกษากเงิ
อนยสุ
สดที
ทธิ�ไจ� น
ด้ากเงิ
มแก่
า กนิจสดที
�ได้ม�เกีา�ยวข้องกัน
นบริสดรั
ยู้ ทั มื ย่ระยะสั
การที

4

4

เงินสดจ่ายเพื�อเงิการลงทุ
นสดจ่ายเพื
นในบริ
�อการลงทุ
ษทั ร่ วนมและการร่
ในบริ ษทั ร่ววมค้
มและการร่
า
วมค้า

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายเพื�อเงิการลงทุ
นสดจ่ายเพื
นในกิ
�อการลงทุ
จการอื�นนในกิจการอื�น

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

(2,577)

(4,842)

(4,842) (5,996)

(5,996)

(60)

(25)

(25) (185)

(185)
(2)

เงินสดลดลงสุเงิทนธิสดลดลงสุ
จากการจําทหน่ธิ จาากการจํ
ยเงินลงทุาหน่
นในบริ
ายเงินษลงทุ
ทั ย่อนยในบริ ษทั ย่อย

-

นสิสดจ่
น� อสิให้นทรั
กูย้ นพมื ย์ระยะยาวแก่
เงินสดจ่ายเพื�อเงิซืเงิน� อสดจ่
นทรั
ายเพื
พายเงิ
ย์�อทซืางการเงิ
ทางการเงิน กิจการอื�น
นสดจ่
ยค่พาย์พัทฒางการเงิ
นาโครงการรอเรี
เงินสดรับจากการขายสิ
เงิเงินสดรั
บจากการขายสิ
นาทรั
นทรันพย์ทางการเงิยนกเก็บ

เงินสดจ่ายซื� อเงิทีเงิน�ดินสดจ่
กรณ์และสิ นปทรั
กรณ์
พย์แไละสิ
ม่มีตนวั ตน
ทรัพย์ไม่มีตวั ตน
� อทีบ�ดินปอาคารและอุ
ปัอาคารและอุ
นายซื
ผลรั
เงินสดจ่ายต้นเงิทุดอกเบี
นสดจ่
การกูายยต้
นการกูใ่ นอาคารและอุ
ย้ มื ที�รวมอยูใ่ นอาคารและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
�้ยมื รันทีบทุ�รวมอยู
เงินสดรับจากการจํ
เงิกระแสเงิ
นสดรั
าหน่
บจากการจํ
ายทรั
พย์สาทหน่
ิ นธิใาช้ยทรั
พย์สจิ นกรรมลงทุน
นสดสุ
ไปในกิ

นกูย้สดรั
บจากรายได้
รอการรับรู ้
เงินสดรับจากเงิ
เงิเงินสดรั
มื บระยะยาว
จากเงิ
นกูย้ มื ระยะยาว

ยเงินายเพื
แระยะยาว
ผ่นนดิเงินนํกูย้ ามื ส่ระยะยาว
งคลัง
เงินสดจ่ายเพื�อเงิชํจ่นาาสดจ่
ระคื
เงิรายได้
น�อกูชํย้ มาื ระคื
เงินสดจ่ายเพื�อเงิชํจ่นาาสดจ่
ระคื
เงิปันน�อกูผล
ชํย้ มาื ระคื
ระยะยาวจากกองทุ
นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกองทุ
นรวมโครงสร้นารวมโครงสร้
งพื�นฐาน างพื�นฐาน
ยเงินายเพื

-

-

25

(36,3

-

-

(5)

(5)

(63)

(63)

-

21,162-

- (2,501) (17,134)
(2,501)
(34) (17)
(17)

-

3,734 4,097
228

234

(39,713)

(39,713)(48,789)

21,162

21,162 11,406

(17,134)

(17,134)(11,947)

21,626

21,626 14,202

-

-

-

(11,947)

-

-

-

-

-

4,097 2,956

(10,994)
234

11

(772)
(48,789)(31,530)

(14,430)

(627)

11,406

(11,947)

-

-

14,202

2,956 2,972

(10,589)
11

9

(661)
(31,530)(36,313)
(13,742)

(468)
-

228
-

-

15,859

3,9

(8,938)

(9,0

(772)
(36,313)

(6

2,972
9

(17,005)

(17,0

(465)

(4

-

-

-

-

1,1

(772) (661)

(661) (772)
(1,926)

(14,430)(13,742) (34,261)
(13,742)(17,005)
(627) (468)
(468) (465)
-

228

6

(56,551)
228

-

1,150

(772) (661)
(1,919)

(17,005)
(17,012)
(33,603)

(465) (407)

(63,999)
-

-

(661)

สิ นทรัพย์ตามสัสิ นญทรั
ญาเช่
พย์าตอืามสั
�นเพิญ�มญาเช่
ขึ�น าอื�นเพิ�มขึ�น

(34,5

(64,969)

(74,6

(407)
-

528

528 1,150

(18,056)
(549)(19,723)

(19,723)
(18,056)
(10,662)

(34,261)(33,603)

(33,603)(34,453)

(34,453)(34,599)

- (26)
(34,599)

(56,551)(63,999)

(63,999)(64,969)

(64,969)(74,660)

(74,660)

(10,662) (3,404)

(3,404)(10,524)

(10,524)

(549)(10,662)
57

10

(1,919)
57

-

(492)

69,353
68,861

10

(26)

-10

-

(10,652)
80,005
69,353
(26)

12

1,150
(18,056)
(3,404)

(10,5

(3,430)

(10,5

63,885
60,455

74,3
63,8

12

(492)

(492)(10,652)

(10,652)
3,209 (3,430)

(3,430)
1,685(10,512)

(10,512)3,209

1,6

69,353
68,861

69,353 80,005
68,861 69,353

80,005
862 63,885
69,353 60,455

63,885
1,25074,397
60,455 63,885

74,397 623
63,885

2

3,209

3,209 1,685

1,685 3,209

3,209 1,685

862

862 1,250

ค่าพัฒนาโครงการรอเรี
ค่าพัฒนาโครงการรอเรี
ยกเก็บที�ยงั ไม่ยไกเก็
ด้ชาํ บระเงิ
ที�ยงั นไม่ได้ชาํ ระเงิน

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

13

174

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนหนึน� งเป็ของงบการเงิ
นส่ วนหนึ� งนของงบการเงิ
นี�
นนี�
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

13

13

-

(17,012)
(34,453)

6

1

-

ข้ อมูลเพิ�มเติมข้เกีอย�มูวกั
ลเพิบ�มกระแสเงิ
เติมเกีย� วกั
นสด
บกระแสเงินสด
ซื�อที�ดิน อาคารซื�อและอุ
ที�ดิน ปอาคาร
กรณ์แและอุ
ละสิ นปทรั
กรณ์
พย์แไละสิ
ม่มีตนวั ตน
ทรัพโดยยั
ย์ไม่มงไม่
ีตวั ไตน
ด้ชโดยยั
าํ ระเงิงนไม่ได้ชาํ ระเงิน

-

(18,0

57

ค่าพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บที�ยงั ไม่ได้ชาํ ระเงิน

11,406

(19,723)
(9,038)

(549)

6

-

-

3,963 528

(56,551)

6

-

(18,056)(9,038)
(8,938)

(34,261)

เงินสดและรายการเที
เงิสินนสดและรายการเที
นสดญยญาเช่
ณบเท่
1 มกราคม
าเงิาอืน�นสดเพิณ�มขึ1� นมกราคม
ทรัยพบเท่ย์ตาเงิามสั
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ าเงินสด ยณบเท่
วันาทีเงิ� น31สดธันณวาคม
วันที� 31 ธันวาคม

-

1,1503,963
15,859

กระแสเงินสดสุกระแสเงิ
ทธิใช้ ไปในกิ
นสดสุจทกรรมจั
ธิใช้ ไปในกิ
ดหาเงิจกรรมจั
น ดหาเงิน

เงินสดและรายการเที
เงิซืน� อสดและรายการเที
าเงินสดลดลงสุ
ยบเท่ าปเงิทกรณ์
นธิสดลดลงสุ
ธิ พย์ไม่มีตวั ตน โดยยังไม่ได้ชาํ ระเงิน
ที�ดยินบเท่อาคาร
และอุ
และสิ นททรั

21,626

-

-

528 15,859
14,202

ดอกเบี�ยจ่าย ดอกเบี�ยจ่าย

ข้ตอราแลกเปลี
มูลเพิ�มเติ�ยมตนทีเกี
ผลกระทบของอั
ผลกระทบของอั
ราแลกเปลี
�มย� ตี วกั
่อเงิบนกระแสเงิ
สดและรายการเที
�ยนที�มตี ่อนเงิสด
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด ยบเท่าเงินสด

25

186 54
(48,789)

2,805

(10,994) 5 (10,994)(10,589) (19,723)
(10,589) (8,938)

(1,926) (1,919)

ของอัตราแลกเปลี
ของอั�ยตนราแลกเปลี�ยน

75 186
(39,713)

3,927(17)2,805

(2,542)

-

75

(1,926)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม

(2,501)(2,542)
(3,800)

186

จ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผล

เงินสดและรายการเที
เงิเงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดลดลงสุ
ยบเท่ยาบเท่
เงิทนธิสดลดลงสุ
กา่อเงินผลกระทบ
ทธิวักน
่อนผลกระทบ
นสดและรายการเที
นสด ณ
ที� 31 ธันวาคม

- (3,800)
(9,277)

-

186

528 1,150

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มตี ่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

2,9

(19,723)(18,056)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ

-

-

(967) 11
54
(31,530)

528
5

-

(38,644)2,956

(19,723)

5

-

-

(825)
234 (967)

-

จ่ายเงินรายได้จ่แาผ่ยเงิ
นของอั
ดินนรายได้
นําตส่ งราแลกเปลี
แคลั
ผ่นง ดินนําส่�ยงนคลัง

-

(33,900)
4,097(38,644)

(627)

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

(967) (825)
228

(14,430)

เงินสดรับจากการยกเลิ
เงินสดรับกจากการยกเลิ
อนุพนั ธ์ก่อนกํ
กอนุ
าหนด
พนั ธ์ก่อนกําหนด
เงินสดรับจากรายได้
เงิเงินสดรั
รบอการรั
จากรายได้
บรู ้ รอการรั
บรู ้ าเงินสดลดลงสุ ทธิ ก่อนผลกระทบ
นสดและรายการเที
ยบเท่

(25)

(43,309)
3,734 (33,900)

(772)

เงินสดจ่ายเพื�อเงิชํดอกเบี
นาสดจ่
ระเงิานยเพื
ญญาเช่
นต้นาตามสั
ภายใต้ญสญาเช่
ัญญาซื
าภายใต้
สัญญาซื
า � อขายไฟฟ้า
� อขายไฟฟ้
ยชําระเงิ
� ยต้จ่นา�อตามสั
เงินสดจ่ายเพื�อเงิชํนาสดจ่
ระเงิานยเพื
ต้น�อตามสั
ชําระเงิ
ญญาเช่
นต้นาตามสั
อื�น ญญาเช่าอื�น

(25)

-

(905) (967)

กระแสเงินสดจากกิ
กระแสเงิ
จกรรมจั
นสดจากกิ
ดหาเงิจกรรมจั
น ดหาเงิน

นระคืสดรั
พนั นธ์� นการเงิ
กจากสถาบั
่อนกํ
เงินสดจ่ายเพื�อเงิชํเงินาสดจ่
นายเพื
เงิบนจากการยกเลิ
�อกูชํย้ มาื ระคื
ระยะสั
นเงิ� นจากสถาบั
กูกย้ อนุ
มื ระยะสั
น าหนด
นการเงิน

-

(35,775)(43,309)

228

เงินสดรับจากเงิ
เงินสดรั
กูย้ มื บระยะสั
จากเงิ� นจากสถาบั
กูย้ มื ระยะสัน� นการเงิ
จากสถาบั
น นการเงิน

-

(5)

(905)

ดอกเบี�ยรับ ดอกเบี�ยรับ

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินต้นตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื� อขายไฟฟ้า
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินต้นตามสัญญาเช่าอื�น

(60)

186

(35,775)

3,734

เงินสดจ่ายเพื�อชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

(34) 3,927
9,039

เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ

เงิทนธิใสดจ่
ายเพื�อธิชํใช้าไระคื
นนจเงิกรรมลงทุ
นกูย้ มื ระยะยาวจากกองทุ
นรวมโครงสร้างพื�นฐาน
กระแสเงินสดสุกระแสเงิ
ช้ ไปในกิ
นสดสุจทกรรมลงทุ
ปในกิ
น

-

6,462 9,039

(34)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

(63)

75

-25

6,462

-

เงินสดจ่ายค่าพัเงิฒนนาโครงการรอเรี
สดจ่ายค่าพัฒนาโครงการรอเรี
ยกเก็บ
ยกเก็บ

-

-

(9

(6,102) (9,277)

กระแสเงิ
จกรรมจั
เงินสดจ่ายเงินเงิให้
นสดจ่
กูย้ มื ระยะสั
ายเงินนสดจากกิ
ให้
กยู ้ กมื ิจระยะสั
การที
�ยวข้กดอิจหาเงิ
การที
งกัน น�เกี�ยวข้องกัน
� นแก่
�เนกีแก่
เงินสดจ่ายเงินเงิให้
มื ระยะยาวแก่
ายเงิายเพื
นให้�อกชํยู ้ ามืกระคื
ระยะยาวแก่
ิจการอื
�น � นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่
นกูย้ สดจ่
นเงิ�นนกูกย้ ิจมื การอื
ระยะสั

(2)

--

2,8

(38,6

(6,102)

เงินสดรับเงินให้
เงินกสดรั
ูย้ มื ระยะสั
บเงินให้
กยู้ กมื ิจระยะสั
การที�เนกีแก่
�ยวข้กอิจการที
งกัน �เกี�ยวข้องกัน
� นแก่

เงินสดจ่ายเงินเงิให้
มื ระยะยาวแก่
ายเงิบนจากเงิ
ให้กยู ้ นมืกกูระยะยาวแก่
ิจการที
�เกี�ยวข้ก� นอิจการที
งกั
น �เกี�ยวข้นองกั
น น
เงินสดจ่
นกูย้ สดรั
ย้ มื ระยะสั
จากสถาบั
การเงิ

-

-

186

(2,577)

(2,5

6

1

1,685

1,250

623

623

234

234

1

-

-

-

-

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
การไฟฟ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มกิจการ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มกิจการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการที่ ไม่ทาให้กลุ่มกิ จการสู ญเสี ยอานาจ
การควบคุม ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทน
ที่จ่ายหรื อรับจากการได้มาหรื อจาหน่ายซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู ้
เป็ นส่ วนเกิน/ส่ วนต่ากว่าทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
กลุ่มกิ จการรับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกาไร
หรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการ จะถูกบันทึกใน
งบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่ม กิจการมีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุน
นั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจ
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อกลุ่มกิจการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ซื้อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทาให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มกิจการ ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มกิจการก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม หนี้ สินที่
อาจจะเกิดขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สิ นที่ อาจเกิ ด ขึ้นของบริ ษัท ที่ ถูกซื้ อ ที่ รับ มาจากการรวมธุ รกิ จ รั บ รู ้ เป็ นหนี้ สิ นหากมี ภ าระผูกพันในปั จจุ บ ัน
ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากการบันทึ กบัญ ชี เมื่ อเริ่ มแรกส าหรั บ การรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู ร ณ์ ภ ายในวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มกิจการประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่ าวจะถู กปรั บปรุ ง หรื อรั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น เพิ่ ม เติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการ
วัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้อ กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่กลุ่มกิจการ
ถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไร
หรื อขาดทุน มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนการรวมธุ รกิ จที่ เคยรับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวมธุ ร กิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน บัน ทึ กบัญ ชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดย รั บ รู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ล าดับ สู งสุ ด ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ ส่ ว นต่ า งระหว่ างมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องธุ ร กิ จ ที่ ถู ก น ามารวมดังกล่ า วกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของเจ้าของ
รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการดาเนิ นงาน
ของธุ รกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อ ย
ค่า เงินปั นผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่ กฟผ. มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่ กฟผ.จาหน่ ายเงินลงทุน
บางส่ วนต้นทุนเงินลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กาไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ แปลงค่ าเป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ น งานของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ ม กิ จการ โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รายงาน สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั ยกเว้นผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (เว้นแต่การด้อยค่า
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากาไรหรื อขาดทุน)
และ
- การป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด เฉพาะส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รายงาน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่เกิดจากการแปลงค่า จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นสารองการ
แปลงค่ า งบการเงิ น ในส่ ว นของเจ้า ของ จนกว่ า มี ก ารจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น นั้ นออกไป ยกเว้น ผลต่ า งจากการ
แปลงค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สู ญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระส าคัญ หรื อการควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้องกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มกิจการจาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของเจ้าของที่ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มกิจการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
เพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่ มกิจการยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่ม กิจการต้องจัดประเภท
ยอดสะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นสารองการแปลงค่างบการเงินในส่ วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจาหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป
(ง)

เครื่องมือทางการเงิน
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
ตราสารหนี้ที่กลุ่มกิจการเป็ นผูอ้ อกรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อมีการออกตราสารหนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้ สินทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่ม
กิ จการเป็ นคู่สั ญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมื อทางการเงินนั้น และวัดมู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงิน และ
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสารนั้นบันทึ กใน
กาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่ม
กิ จการมี การเปลี่ ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ในกรณี ดังกล่าวสิ นทรั พ ย์ทาง
การเงิ น ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบทั้งหมดจะถู กจัด ประเภทรายการใหม่ โ ดยทัน ที เป็ นต้น ไปนับ จากวัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
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ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กาไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้นรั บ รู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรั บรู ้ ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชีกาไรและขาดทุนสะสมที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่ม กิจการมีสิทธิ ได้รับเงินปันผล เว้น
แต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มกิจการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่ อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่ม
กิจการไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ มกิ จการตัดรายการหนี้ สิ นทางการเงิ นออกจากบัญ ชี เมื่ อภาระผูกพันตามสั ญ ญาสิ้ นสุ ด ลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้ สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรู ้หนี้ สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
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ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวน
สุ ทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่ม กิจการตั้งใจที่
จะชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(ง.3) อนุพันธ์
อนุ พนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพนั ธ์น้ นั มีไว้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด กรณี ดงั กล่าวการรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจะขึ้นอยู่กบั ลักษณะของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยง
(ง.4) การป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ กาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงเป็ นครั้งแรก กลุ่มกิ จการได้จดั ทาเอกสารเกี่ ยวกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งและกลยุท ธ์ ท่ี ใช้ในการจัด การกับ ความเสี่ ย ง ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง
เศรษฐกิ จระหว่างรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมื อที่ ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึ งการ
พิจารณาความมีประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี่ ยง ณ วันเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ ยงและ
ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
เมื่ออนุ พนั ธ์ถูกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและสะสมไว้ในสารอง
การป้ องกันความเสี่ ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิ ผลจะรับรู ้ทนั ทีใน
กาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มกิจการกาหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปั จจุบนั (Spot element) ของสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ย งสาหรับความสัมพันธ์ในการป้ องกันความ
เสี่ ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้ในสารองการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดในส่ วนของเจ้าของ
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เมื่อป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เ กิดการรับรู ้รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลัง
เช่ น สิ นค้าคงเหลื อ จานวนเงินที่ สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะนาไปรวมเป็ น
ต้นทุนเมื่อเริ่ มแรกของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื่อรับรู ้รายการดังกล่าว
สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงรายการคาดการณ์ อื่น จานวนเงินที่ สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดที่
กระแสเงินสดที่คาดการณ์ซ่ ึงได้รับการป้องกันความเสี่ ยงกระทบกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อการป้ องกันความเสี่ ยงไม่เข้าเงื่อ นไขของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงอีกต่อไปหรื อเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยง ถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรื อถูกใช้สิทธิ การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็ นต้นไป
เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จานวนเงินที่สะสมในสารองการป้องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสดจะยังคงอยู่ในส่ วนของเจ้าของจนกระทัง่ มีการรั บรู ้รายการที่ ไม่ใช่ ตวั เงินจากรายการป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว จานวนเงินที่สะสมดังกล่าวจะรวมเป็ นต้นทุนในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของรายการที่
ไม่ใช่ตวั เงิน สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงิน สดอื่น จานวนเงินที่สะสมจะถูกจัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดที่กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ซ่ ึ งได้รับ
การป้องกันความเสี่ ยงกระทบกาไรหรื อขาดทุน
หากกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จานวนเงินที่
สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อ
ขาดทุนทันที
(ง.5) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มกิจการรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้
สัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมตั ิซ่ ึงไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มกิจการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่ งคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่าเมื่อมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น ‘ระดับ
ที่น่าลงทุน’ ซึ่ งเป็ นการจัดอันดับที่ เข้าใจในระดับสากล กลุ่มกิจการจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อีก 12 เดือนข้างหน้า
กลุ่ ม กิ จการพิ จารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นเพิ่ มขึ้ นอย่างมี นัย ส าคัญ หากมี การ
เปลี่ ย นแปลงของอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ลดระดับ ลงอย่างมี นัย ส าคัญ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ถ ดถอยอย่างมี
นัยสาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ ส่งผลในทางลบอย่างมี นั ยสาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชาระ
ภาระผูกพันให้กบั กลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มกิจการได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิ
ในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินเกินกาหนดชาระตามที่ระบุในสัญญา
(ง.6) การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีก ารรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
(ง.7) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ในการคานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงิ นฝากธนาคาร ประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ น
รายการเทียบเท่าเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคา
ของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มกิจการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต ที่ มีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่ เกิ นกาหนดช าระ โดยน าข้อมู ลผลขาดทุ นที่ เกิ ด ขึ้น ในอดี ต การ
ปรับปรุ งปั จจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน นอกจากนี้ กลุ่มกิจการยังใช้วิธีพิจารณา
ลูกหนี้ รายตัว (Individual assessment) ด้วยการคิดลดกระแสเงินสด (discounted cashflow) โดยผูบ้ ริ หารใช้การคิด
ลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับของลูกหนี้ ดว้ ยอัตราค่าปรับการชาระเงินล่าช้าตามสัญญาหรื อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของ กฟผ.
(ช) เชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลัง
เชื้อเพลิงแสดงด้วยราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่
วัสดุสารองคลังแสดงด้วยราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ หักค่าเผื่อการลดมูลค่าหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า
เชื้อเพลิงประกอบด้วยน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละโรงไฟฟ้าและถ่านลิกไนต์ วัสดุสารองคลังประกอบด้วยอะไหล่ที่ใช้
ในการซ่ อมบ ารุ งในแต่ ละโรงไฟฟ้ า อะไหล่ ใช้ในการซ่ อมบ ารุ งเครื่ อ งจักรกลเหมื อง วัส ดุ ใช้งานทั่ว ไป และ
บริ ภ ัณ ฑ์อื่น ๆ สาหรั บอะไหล่ ที่สาคัญ อุปกรณ์ ที่สารองไว้ใช้งาน ซึ่ งคาดว่าจะใช้ประโยชน์ ได้มากกว่าหนึ่ งปี
จะแสดงไว้ภายใต้หวั ข้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลัง เช่น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลด
กลุ่มกิจการได้ทาการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับวัสดุสารองคลังที่เก่าล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพโดยพิจารณาจากการ
รายงานวิเคราะห์อายุของวัสดุสารองคลัง
- อะไหล่ในแต่ละโรงไฟฟ้ า และอะไหล่เครื่ องจักรกลเหมือง ค่าเผื่อการลดมูลค่าคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ที่เหลือของสิ นทรัพย์หลัก
- วัสดุใช้งานทัว่ ไปทุกประเภท กฟผ. คานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าจากวัสดุใช้งานทัว่ ไปที่ ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป โดยกาหนดอัตราค่าเผื่อการเสื่ อมสภาพ ดังนี้
รายการที่ไม่เคลื่อนไหว
6 เดือน - 18 เดือน
เกินกว่า 18 เดือน - 30 เดือน
เกินกว่า 30 เดือน - 48 เดือน
เกินกว่า 48 เดือน - 60 เดือน
เกินกว่า 60 เดือนขึ้นไป

ค่าเผื่อการเสื่ อมสภาพอัตราร้อยละ
10
30
50
75
100

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ ันอยู่ในสถานที่ และ
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั
ของสิ นทรั พ ย์ สาหรั บเครื่ องมื อที่ ค วบคุมโดยลิ ข สิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่ สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปกรณ์
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

185
Empower the Movement of Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจาใน
การซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มกิจการไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
สิ่ งก่อสร้าง
เขื่อนและอ่างเก็บน้ า
โรงไฟฟ้า เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ระบบควบคุมไฟฟ้า
ระบบส่ งพลังงานไฟฟ้า
ระบบสื่ อสาร
ระบบสายพานลาเลียงถ่านลิกไนต์ และอะไหล่เครื่ องจักรกลเหมือง
ยานพาหนะ
ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

1 - 40
3 - 80
1 - 30
1 - 25
1 - 45
1 - 25
8 - 25
1 - 12
1 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

(ฌ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

186
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ญ) รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายที่ เกิดจากการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่ อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่าง
น่ าเชื่ อถื อ ผลิ ตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มกิจการมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อ
ทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นและ
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสะสม และจะเริ่ มตัดจาหน่ายเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของการวิจยั และพัฒนา คือ 1 - 30 ปี
(ฎ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผลขาดทุนการด้อยค่าสะสม รายจ่าย
ภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจาหน่ายคานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
สิ ทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สิ ทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพัฒนาโครงการ

30
2 - 11
59
9 - 30

ปี
ปี
ปี
ปี

สิ ทธิ การใช้ ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ
กฟผ. ได้รับสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในที่ ดินและอาคารบริ เวณเขื่อนสิ ริกิต์ ิ ซึ่ งเป็ นที่ ราชพัสดุ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และ กฟผ. ได้รับรู ้มูลค่าราคาทุนของเขื่อนสิ ริกิต์ ิเป็ นสิ ทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ คู่กบั ส่ วนเกินทุนจากสิ ทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โดยจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายจากสิ ทธิการ
ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายใน 59 ปี ตามอายุการใช้งานคงเหลือของเขื่อนสิ ริกิต์ ิ
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สิ ทธิ ในการพัฒนาโครงการ
ต้นทุนค่ าพัฒนาโครงการรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พ ย์ได้ก็ต่ อเมื่ อสามารถวัด มูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒ นาได้อย่าง
น่ าเชื่ อถื อ และเมื่ อ โครงการนั้นมี ความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ที่ จะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มกิจการมีความตั้งใจที่จะนาสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้
ต้นทุนการกูย้ ืมสามารถนามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ สิ ทธิ ในการพัฒนาโครงการจะเริ่ มตัด
จาหน่ายเมื่อเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์
สิ ทธิ การใช้ ที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ที่ดินประกอบด้วย สิ ทธิการใช้ที่ดินใต้แนวสายส่ งไฟฟ้ามีอายุการให้ประโยชน์ไม่จากัด และสิ ทธิการใช้
ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุของโรงไฟฟ้า
(ฏ) ค่ าพัฒนาโครงการรอเรียกเก็บ
รายการค่ าใช้จ่ายในการพัฒ นาโครงการบัน ทึ กเป็ นสิ น ทรั พ ย์เมื่ อได้รับ อนุ มัติห ลักการในการลงทุ น โครงการ
จากกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิให้ยุติการพัฒนาโครงการนั้น
กลุ่ มกิ จการจะตัด รายการมู ลค่ าของค่ าใช้จ่ายในการพัฒ นาโครงการที่ ได้บัน ทึ กเป็ นสิ นทรั พ ย์ไว้ โดยรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงวดนั้นทันที
(ฐ)

รายจ่ ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์
ค่ าใช้ จ่ายในการเปิ ดหน้ าดิน
ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน้าดินที่ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย คานวณจากปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่ขดุ ได้ในงวดนั้น ๆ คูณด้วย 7.55
(อัตราส่ วนระหว่างปริ มาณดินต่อปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั หมด (Stripping Ratio) ซึ่ ง
เท่ากับ 7.55 : 1) คูณด้วยราคาถัวเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน้าดินที่เกิดขึ้นต่อลูกบาศก์เมตรของปริ มาณงานเปิ ด
หน้าดินที่เกิดขึ้น หาก Stripping Ratio ที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละงวดสู งกว่า 7.55 ส่ วนเกินจะบันทึกบัญชี เป็ นรายจ่ายรอ
การตัดบัญชีงานเปิ ดหน้าดิน อย่างไรก็ตาม ค่าตัดจ่ายงานเปิ ดหน้าดินสะสมจะต้องไม่สูงกว่ารายจ่ายรอการตัดบัญชีที่
มีอยู่
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายในการสารวจแหล่ งแร่ และค่ าใช้ จ่ายในการสารวจเพื่อการพัฒนาขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจแหล่งแร่ และค่าใช้จ่ายในการสารวจเพื่อการพัฒนาขั้นต้น จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี นั้น ๆ
เว้นแต่แหล่งสารวจนั้นมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าหรื อเป็ นบริ เวณที่ทาการขยายเหมือง
จะรับรู ้เป็ นรายจ่ายรอการตัดบัญชี และตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย โดยคานวณจากอัตราส่ วนของรายจ่ายรอการตัดบัญชีต่อ
ปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั หมด คูณด้วยปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่ขดุ ได้ในงวดนั้น ๆ
ค่ าใช้ จ่ายงานหมู่บ้านอพยพ
ค่าใช้จ่ายงานหมู่บา้ นอพยพตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย โดยคานวณจากค่าใช้จ่ายจริ งของงานหมู่บา้ นอพยพทั้งโครงการ
หารด้วยปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่คาดว่าจะสามารถขุดขึ้นมาใช้ตลอดอายุของโรงไฟฟ้ า คูณด้วยปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่
ขุดได้ในแต่ละงวด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายงานหมู่บา้ นอพยพสาหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ขุดถ่านจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวด
บัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายจริ ง
ค่ าประทานบัตรแร่
ค่าประทานบัตรแร่ เป็ นผลประโยชน์พิเศษที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่รัฐในอัตราร้ อยละ 0.1 ของมูลค่าแหล่งแร่ ท้ งั หมดใน
แปลงประทานบัตรเฉพาะส่ วนที่ทาเหมืองแร่ เกินกว่า 50 ล้านบาท (ยกเว้นแหล่งแร่ ที่มีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 50
ล้านบาท ไม่ตอ้ งจ่ายผลประโยชน์พิเศษ)
ประทานบัตรแต่ละฉบับมีอายุ 25 ปี จะรับรู ้เป็ นรายจ่ายรอการตัดบัญชี และตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุประทานบัตร
(ฑ) ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนารับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการ หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
ที่ดินรอการพัฒนาจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ฒ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มกิจการจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้น
ให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่าและสัญญา
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบ
ที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มกิ จการรั บรู ้ สินทรัพ ย์สิทธิ การใช้และหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสั ญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ ง
เมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้เมื่อ
เริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อ
ก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจใน
สัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึ งวัน
สิ้ นสุ ดของอายุสัญ ญาเช่ า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรั พย์ที่เช่ าให้กับกลุ่ม กิจการเมื่ อ
สิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อกลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ที่เช่ า ซึ่ งกาหนดตามเกณฑ์ เดี ย วกันกับ สิ นทรั พ ย์และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มกิจการใช้ใช้อตั ราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ ค่าเช่าผัน
แปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา และจานวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายังรวมถึง
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
หากกลุ่มกิจการมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มกิจการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนเงินที่
คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
จะปรั บปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการ
หนึ่ งหรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่ า กลุ่มกิจการจะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับตามสัญญา
ให้กบั แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
เมื่อกลุ่มกิจการเป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มกิจการจะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดที่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึ งได้รับ จากสิ นทรั พ ย์อ้างอิ งไปให้แ ก่ ผูเ้ ช่ าหรื อไม่ หากมี สั ญ ญาเช่ า
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มกิจการรับรู ้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
กับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
กลุ่มกิจการรับรู ้ลูกหนี้ สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจานวนเงินลงทุนสุ ทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญา
เช่ า เงิ น ทุ น จะถู ก ปั น ส่ ว นในแต่ ล ะรอบระยะเวลาบัญ ชี เพื่ อ สะท้อ นอัต ราผลตอบแทนคงที่ ในแต่ ล ะงวดของ
กลุ่มกิจการที่ได้จากเงินลงทุนสุ ทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการตัดรายการและพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้สัญญาเช่าตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง)
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(ณ) การด้ อยค่ าสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่ม กิ จการได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่ อมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อ
มีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของและมี
การด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมี การบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ด) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานซึ่ งประกอบด้วยโครงการสมทบเงิน โครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น
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โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ ยงชี พซึ่ งกาหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มกิจการ
และถูกบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิ จการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่ อได้
จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่ จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรับการให้บริ การจาก
พนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อถึงกาหนดชาระ
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิ จการจัดให้มีผ ลประโยชน์ พ นักงานหลังการเลิ กจ้างหรื อ เกษียณอายุเพื่ อจ่ายให้แ ก่ พ นักงานตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยและของประเทศที่ กลุ่ มกิ จการมี การด าเนิ น งานหรื อเมื่ ออยู่ค รบวาระการทางานตาม
ข้อตกลงระหว่างกลุ่มกิจการและพนักงาน โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และ
ค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระ
ผูกพัน และวันครบกาหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู ้กาไรและขาดทุน
จากการวัดมูลค่าใหม่ที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงานรั บ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ นในงวดที่ เกิ ดรายการ หนี้ สิ นรั บ รู ้ ด้วย
มูลค่าที่ คาดว่าจะจ่ายชาระ หากกลุ่มกิ จการมี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่าย
อันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ต) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ ิ นทั่วไป
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้ สินอันเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้
อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้
กลุ่มกิจการต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจานวนที่ตอ้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ ิ นเพื่อการฟื ้ นฟูสภาพบริ เวณเหมือง
กฟผ. มีภาระผูกพันตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่ตอ้ งดาเนิ นการฟื้ นฟูสภาพบริ เวณเหมืองในระหว่างการทา
เหมืองและหลังจากการทาเหมืองเสร็ จสิ้ นแล้ว กฟผ. รับรู ้ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้ นฟูสภาพบริ เวณเหมือง โดย
ใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการค่าใช้จ่ายฟื้ นฟูสภาพบริ เวณเหมื องที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุโครงการ และ
ทยอยรับรู ้ค่าใช้จ่ายฟื้ นฟูสภาพบริ เวณเหมืองในแต่ละงวดบัญชีตามปริ มาณถ่านลิกไนต์ที่ขดุ ได้ในแต่ละงวด และมี
การทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายฟื้ นฟูสภาพบริ เวณเหมืองเป็ นรายปี ส่ วนประมาณการหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นที่สะท้อน
ถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่ งเกิดจากการคิดลดมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงินในกาไรหรื อขาดทุน
ในงวดที่เกิดขึ้น
(ถ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่
กลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน

194
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มกิจการใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ น
ั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มกิจการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการ ทาให้เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของ
การทารายการและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่ มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ่ ึ งจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลาดับชั้นหรื อเมื่อรายการดังกล่าว
สิ้ นสุ ดลง
(ท) รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มกิจการ
คาดว่า จะมีสิ ท ธิ ไ ด้รับ ซึ่ ง ไม่ร วมจานวนเงิน ที ่เก็บ แทนบุค คลที ่ส าม ภาษีม ูล ค่า เพิ ่ม และแสดงสุ ท ธิ จ ากส่ ว น
ลดการค้า
รายได้ จากสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า รับรู ้ ณ วันที่มีการส่ งมอบไฟฟ้า ให้กบั ลูกค้า ตามจานวนหน่วยขายจากเครื่ องวัด หน่วย
ไฟฟ้า ณ จุดส่ งมอบตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้ต ามสู ต รการปรับ อัต ราค่า ไฟฟ้า โดยอัต โนมัต ิ (Ft) รับ รู ้เป็ น รายได้ต ามเกณฑ์ที ่เ กิด ขึ้ น ในงวด ซึ่ ง
ประกอบด้วย รายได้ค่า Ft ที่เรี ยกเก็บได้จริ งในแต่ละงวดตามมติของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
และรับรู ้รายได้ค่า Ft ค้างรับหรื อรายได้ค่า Ft ส่ วนเกินจากส่ วนต่างของค่า Ft ที่คานวณได้ตามสู ตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติกบั ค่า Ft ที่เรี ยกเก็บในงวดนั้น
เงินชดเชยค่าไฟฟ้ ารอการรับรู ้ เกิดขึ้นจากการที่ กฟผ. ได้รับเงินชดเชยค่าเชื้ อเพลิงหรื อค่ากระแสไฟฟ้ าจากผูข้ าย
เชื้อเพลิงหรื อผูผ้ ลิตไฟฟ้า ซึ่ง กกพ. ได้พิจารณาให้ กฟผ. แยกบัญชีเงินฝากเพื่อชดเชยค่าไฟฟ้ารอการรับรู ้ไว้ต่างหาก
จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยเงินฝากดังกล่าวถือเป็ นเงินฝากที่มีภาระผูกพัน กฟผ. จะนาไปใช้
เพื่อการอื่นไม่ได้ และ กฟผ. จะนาเงินดังกล่าวไปปรับลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนผ่านค่า Ft ในงวดที่ กกพ. มีมติอนุมตั ิ
ซึ่งแสดงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทั้งนี้ ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ า กกพ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ทางการเงินสาหรับ กฟผ. เพื่อให้มีรายได้เพียงพอใน
การลงทุนและสามารถชาระหนี้ เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากเงินลงทุนในระดับที่
ไม่เกินต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
แก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้า ดังนั้นหาก กฟผ. มีฐานะการเงินน้อยกว่าหรื อมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด กกพ. จะคืนเงินหรื อเรี ยกคืนเงิน
รายได้จากการขายไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กาหนดในโครงสร้างค่าไฟฟ้า และหาก
การลงทุนไม่เป็ นไปตามแผนการลงทุนที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า กกพ. จะพิจารณาเรี ยกคืนรายได้
ค่าไฟฟ้าจากการลงทุนที่ต่ากว่าแผน (Claw Back) เพื่อจูงใจให้ กฟผ. ส่ งผ่านเงินลงทุนในปริ มาณที่เหมาะสมโดยใน
งวดที่ กกพ. มีมติอนุมตั ิให้นาเงินดังกล่าวมาปรับลดค่าไฟฟ้ าให้ประชาชนผ่านค่า Ft โดย กฟผ. จะรับรู ้เป็ นหนี้ สิน
เงินเรี ยกคืนรายได้ค่าไฟฟ้าและปรับลดรายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้ จากการขายสิ นค้ าอื่น ๆ
รายได้จากการขายสิ นค้าอื่น ๆ เช่น รายได้จากการจัดหาเชื้อเพลิงให้บริ ษทั ในเครื อ รายได้จากการขายก๊าซไฮโดรเจน
น้ ากลัน่ เคมีภณ
ั ฑ์ และผลผลิตพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการโอนการควบคุมในสิ นค้านั้นไป
ยังลูกค้า
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รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จ ากการให้ บ ริ ก าร เช่ น รายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารเดิ น เครื่ อ งและบ ารุ งรั ก ษาโรงไฟฟ้ า การให้ บ ริ ก าร
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริ การ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อเกิ ด ขึ้น สาหรั บการให้บริ การเดิ นเครื่ องและบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าที่ มีการรั บประกัน จะบันทึ กประมาณการ
หนี้ สินจากการรับประกัน เนื่ องจากการรับประกันดังกล่าวเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่างานบริ การนั้น
ทาให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างที่ต้ งั ใจตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน
สาหรับสัญญาที่ มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่ม กิจการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าและการ
ให้บริ การแยกจากกัน หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จาก
สิ นค้าหรื อบริ การนั้น หรื อมีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ งตอบแทนที่
ได้รับจะถูกปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
รายได้ ตามสัญญาเช่ า
รายได้ตามสัญญาเช่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
รายได้ เงินปั นผล
กลุ่มกิจการรับรู ้รายได้เงินปันผลเมื่อเกิดสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้น
(ธ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึ งรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่ เกี่ ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของหรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราว สาหรับการรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
กิ จการคาดว่า จะได้รั บ ผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ า ยช าระหนี้ สิ น ตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่ม กิจการคานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที่ ไ ม่ แ น่ น อนและอาจท าให้ จานวนภาษี ที่ ต้อ งจ่ ายเพิ่ ม ขึ้ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ ต้องช าระ
กลุ่มกิจการเชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี้ อยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูล
ใหม่ ๆ อาจจะทาให้ กลุ่ มกิ จการเปลี่ ย นการตัด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่กับ ความเพี ยงพอของภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ายที่ มี อ ยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะน าสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จจุ บัน มาหั ก กลบกับ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จจุ บัน และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับ รายการผลแตกต่า งชั่วคราวที่ เกี่ ย วข้อง ดังนั้น กาไรเพื่ อเสี ย ภาษี ในอนาคตหลังปรั บ ปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มกิจการแล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะ
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

198
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4

การซื้อบริษัทย่ อย

(ก) การซื้อหุ้นใน Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”)
เมื่ อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริ ษทั อาร์ เอช อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“RHIS”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ัทย่อยทางอ้อ มของ กฟผ. ได้เข้าซื้ อหุ ้ นสามัญ ของการร่ วมค้าทางอ้อมในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง คื อ Fareast
Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”) เพิ่มเติมอีกร้อยละ 40 จาก Hydro Sumatra International Pte. Ltd. (“HSI”)
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม โดยเป็ นการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 13 ล้านหุ ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 54 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ
เทียบเท่าประมาณ 1,776 ล้านบาท
FRD เป็ นบริ ษ ัทที่ จัดตั้งขึ้ นในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งเข้าร่ วมลงทุ นในการด าเนิ นงานโรงไฟฟ้ าพลังน้ าอาซาฮาน-1
(“Asahan-1”) ในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย ที่ดาเนิ นงานภายใต้บริ ษทั PT Bajradaya Sentranusa (“BDSN”) ในสัดส่ วน
การลงทุนร้อยละ 53.21
การซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มเติ มใน FRD เมื่ อวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2564 (“วันที่ ซ้ื อ”) จากการได้รับโอนหุ ้นสามัญคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 40 เมื่อรวมกับสัดส่ วนเดิมที่ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 50 ทาให้ RHIS ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 90 ของหุ ้นที่
ออกและชาระแล้วของ FRD จึงเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ โดยถือเป็ นการรวมธุ รกิจที่ดาเนิ นการ
สาเร็ จเป็ นขั้น ๆ ภายหลังจากการโอนหุ ้นดังกล่าว โครงสร้างผูถ้ ื อหุ ้น FRD ประกอบด้วย RHIS ร้อยละ 90 และ HSI
ร้อยละ 10 ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นทางอ้อมของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ กฟผ.
เพื่ อเข้าร่ วมด าเนิ นงานโรงไฟฟ้ าพลังน้ าอาซาฮาน-1 (“Asahan-1”) เพิ่ มขึ้ นเป็ นร้ อยละ 47.89 (เดิ มร้ อยละ 26.61) กลุ่ ม
กิจการต้องรับรู ้มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ใน FRD ก่อนหน้าการซื้ อหุ ้นสามัญใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและ
รับรู ้ผลต่างที่เกิดขึ้นดังกล่าวในงบกาไรขาดทุน ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยใน FRD ของกลุ่ม RHIS ที่มีอยูก่ ่อน ณ วันที่ซ้ื อ
หั ก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยใน FRD ของกลุ่ม RHIS ณ วันที่ซ้ือ
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่เคยรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่ างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า

(ล้ านบาท)
2,752
(2,930)
(69)
(247)
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การมีอานาจควบคุมใน FRD จะทาให้กลุ่มกิจการสร้างพันธมิ ตรทางธุ รกิจที่แข็งแกร่ งขึ้น โรงไฟฟ้ าแห่ งนี้ ถือเป็ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นพลัง งานทดแทน ที ่ ช่ ว ยเสริ ม ให้ร ะบบไฟฟ้ า ของจัง หวัด สุ ม าตราเหนื อ ในประเทศ
อิ น โดนี เซี ย มี ค วามมัน่ คงมากขึ้ น รวมทั้งตอบสนองจุ ด มุ่ งหมายของกลุ่ มกิ จการด้านการพัฒ นากาลังการผลิ ต
พลังงานทดแทน โดยโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานน้ าเป็ นหนึ่ งในเป้ าหมายนอกเหนื อจากพลังงานลม แสงอาทิตย์
และชีวมวล ซึ่งเป็ นแนวทางที่กลุ่มกิจการมุ่งมัน่ ดาเนิ นการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก บรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นอกจากประโยชน์ด้านสิ่ งแวดล้อมแล้ว โครงการ Asahan-1 ยังช่ วยเสริ ม
ความมัน่ คงระบบไฟฟ้ าในจังหวัดสุ มาตราเหนื อ ส่ งผลให้อตั ราการเข้าถึงไฟฟ้ าของประชาชนในจังหวัดสุ มาตรา
เหนื อเพิ่มขึ้น เสริ มส่ งคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีข้ ึนด้วย นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้แผนการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ FRD สาเร็ จด้วย
การซื้ อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการมีการใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินสุ ทธิ ที่ได้มา โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้เสร็ จสิ้ นแล้ว ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ โอนให้และ
มูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์อื่น ๆ
เงินกูย้ มื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ รับ
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยใน FRD ที่มีอยูก่ ่อนการซื้อธุรกิจ
กาไรจากการต่อรองราคาในการซื้อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดสุ ทธิที่ได้มา
กระแสเงินสดจ่ ายสุ ทธิ
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มูลค่ ายุติธรรม
(ล้ านบาท)
976
17,313
574
(5,075)
(277)
(211)
(2,175)
(796)
10,329
(5,376)
4,953
(2,752)
(425)
1,776
(976)
800

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ่ งตอบแทนที่โอนให้จานวน 1,776 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจานวน 1,576 ล้านบาท
และเงิ นลงทุนค้างจ่ายจานวน 200 ล้านบาท ซึ่ งต่อมาได้มีการชาระแล้วเมื่ อวันที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มกิ จการ
มี ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ย วข้องกับ การซื้ อ ธุ รกิ จดังกล่ า วจานวน 9 ล้านบาท ซึ่ งได้ร วมอยู่ในค่ า ใช้จ่ายในการบริ ห ารใน
งบกาไรขาดทุน
ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้รับรู ้กาไรจากการต่อรองราคาซื้ อและผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ย
ที่มีอยู่เดิมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซ้ื อในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนสุ ทธิ 178 ล้าน
บาท
กลุ่มกิจการได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ รายได้และผลดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่วนั ซื้ อธุรกิจถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังกล่าวซึ่ งรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี เป็ นจานวนเงินรวม 135 ล้านบาท และมี กาไรส่ วนที่ เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของ กฟผ. เป็ นจานวนเงินรวม 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มกิจการได้มีการซื้ อ FRD
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จะมี รายได้ต ามสั ญญาเช่ าการเงิ น และกาไรในงบการเงิ นรวมส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงินรวม 1,485 ล้านบาท และมี กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ กฟผ.
เป็ นจานวนเงินรวม 195 ล้านบาท
(ข)

การซื้อหุ้นในบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) (“SCG”)
เมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 (“วันที่ ซ้ื อ”) บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ
กฟผ. ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) (“SCG”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 34 ราย จานวนทั้งสิ้ น 385 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 5.75 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 2,213 ล้านบาท และเข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG ซึ่ งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) จานวนทั้งสิ้ น 209 ล้านหุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาจองซื้อหุน้ ละ 5.75 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,200 ล้านบาท โดย SCG ได้ด าเนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุนช าระกับกระทรวง
พาณิ ชย์ และภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ RATCH แล้วเสร็ จ ทาให้ RATCHได้มาซึ่ งหุ ้น
สามัญของ SCG จานวนรวมทั้งสิ้ น 593 ล้านหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 51 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมดของ SCG และส่ งผลให้ SCG มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่มกิจการ
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
การเข้าลงทุน ใน SCG จะช่ วยให้มี การร่ วมมื อกัน ของกลุ่มกิ จการและกลุ่ มสหพัฒน์ ซึ่ งสามารถนาความรู ้ และ
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการในโรงไฟฟ้ าขนาดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างพันมิตรทางธุ รกิจ
ผลิ ตไฟฟ้ าของกลุ่มกิจการให้มีความแข็งแกร่ งและเติ บโตอย่างยัง่ ยืน และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
โครงการอื่น ๆ กับกลุ่มสหพัฒน์ในอนาคต
การซื้ อธุ รกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิ จการมี การใช้ผูป้ ระเมินราคาอิ สระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
สุ ทธิ ที่ ได้มา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรม โดยเฉพาะในส่ วนของสิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตน
ที่ได้มายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ จึงถูกบันทึกบัญชี ด้วยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่ งอาจมี การปรั บปรุ งมูลค่ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาและค่ าความนิ ยม เมื่ อรายงานของ
ผูป้ ระเมินแล้วเสร็ จ
ทั้งนี้ กลุ่มกิ จการมี การทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่ วงเวลาที่ วดั มูลค่า ซึ่ งหากมี ขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติ ม
ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่ มีการซื้ อธุ รกิ จและรับทราบข้อเท็จจริ งที่ สะท้อนเหตุการณ์ แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ
ธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุ งใหม่
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ มีดงั นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืม
หนี้สินอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ รับ
ค่าความนิยมการซื้อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดสุ ทธิที่ได้มา
กระแสเงินสดจ่ ายสุ ทธิ

มูลค่ ายุติธรรม
(ล้ านบาท)
1,435
573
262
5,047
413
(351)
(2,987)
(428)
3,964
(1,982)
1,982
1,430
3,412
(1,435)
1,977

กลุ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจดังกล่าวจานวน 21 ล้านบาท ซึ่ งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุน
ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อธุรกิจจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 SCG มีรายได้เป็ นจานวน 247 ล้านบาท และกาไร
เป็ นจานวน 14 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากบริ ษทั ได้
มี การซื้ อธุ รกิ จตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จะมี รายได้รวมเพิ่ มขึ้ นจานวน 4,354 ล้านบาท และกาไรรวมสาหรั บ ปี
เพิม่ ขึ้นจานวน 106 ล้านบาท

203
Empower the Movement of Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการได้จัดทาคาเสนอซื้ อโดยมี ความประสงค์ขอเสนอซื้ อหุ ้นที่ เหลื อ
ทั้งหมดของ SCG จานวนทั้งสิ้ น 128 ล้านหุ ้น โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายของการกาหนดรับซื้ อ
หลักทรัพย์ มีผแู ้ สดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็ นจานวน 8 ล้านหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.67 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมด ในราคาหุ ้นละ 5.75 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 45 ล้านบาท ส่ งผลให้ภายหลังการท าคาเสนอซื้ อ
RATCH ถือหุ ้นสามัญของ SCG เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 601 ล้านหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51.67 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
5

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม หรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่ม กิจการ หรื อบุคคล
หรื อกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่ม กิจการ หรื อ
กลุ่มกิจการมีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 สาหรับบุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มกิจการที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สั ญชาติ
กระทรวงพลังงาน
ไทย
กระทรวงการคลัง
ไทย
การไฟฟ้านครหลวง
ไทย
การไฟฟ้าภูมิภาค
ไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ไทย
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT)
ไทย
บริ ษทั พีทีที แอลเอ็นจี จากัด (PTTLNG)
บริ ษทั เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรยี่ จากัด
(มหาชน) (GPSC)
บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จากัด (PTT TANK)
บริ ษทั ปตท. น้ ามัน และการค้าปลีก จากัด
(มหาชน) (OR)
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ลักษณะความสั มพันธ์

ไทย
ไทย

เป็ นหน่วยงานกากับดูแล
เป็ นหน่วยงานกากับดูแลและเป็ นเจ้าของ
อยูภ่ ายใต้หน่วยงานเจ้าของเดียวกันกับ กฟผ.
อยูภ่ ายใต้หน่วยงานเจ้าของเดียวกันกับ กฟผ.
อยูภ่ ายใต้หน่วยงานกากับดูแลเดียวกันกับ กฟผ.
อยูภ่ ายใต้หน่วยงานกากับดูแลและเจ้าของเดียวกัน
กับ กฟผ.
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT

ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) (PTTGC)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)
บริ ษทั บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ์
จากัด (BSA)
PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT)
บริ ษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
(IRPCCP)
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด (HHPC)
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) (GEN)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด (GSPP2)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด (GSPP3)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด (GSPP11)
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด (GIPP)
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด (GHECO1)
บริ ษทั จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ ง
จากัด (GCME)
บริ ษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จากัด (NPCSE)
บริ ษทั ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด (TP)
บริ ษทั ท็อป เอสพีพี จากัด (TOPSPP)
บริ ษทั ลาบิกซ์ จากัด (LABIX)
บริ ษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จากัด (BIC)
บริ ษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (XPCL)
บริ ษทั ไฟฟ้า น้ าลิก 1 จากัด (NL1PC)
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง/ ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT

ไทย
สิ งคโปร์

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของ PTT

ไทย
สปป.ลาว
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
สปป.ลาว
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมของ PTT
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมของ PTT
เป็ นการร่ วมค้าทางอ้อมของ PTT
บุคคลที่ มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของ
กลุ่ ม กิ จ การ (ไม่ ว่ า จะท าหน้ า ที่ ใ นระดั บ บริ ห าร
หรื อไม่)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

บริษัทย่ อย
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ

-

บริษัทร่ วม
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ

23
200
23,279
160

การร่ วมค้ า
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
206
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
-

208
1,449
32,806
808

144
1,049
30,424
639

21
67
22,699
46

23
187
23,279
151

21
60
22,699
44

79
2,452
34,349
1,567

134
2,174
29,156
1,252

79
2,151
34,349
1,567

134
1,863
29,156
1,252

506,696
151
113,918
67

511,097
137
101,348
65

506,696
141
112,451
67

511,097
136
100,012
65

37
300

27
291

14
135

11
125

8
345

7
325

4
153

4
140

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
สุ ทธิ

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
สุ ทธิ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
ลูกหนี้อื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

10
269
54,431
54,710

(ล้ านบาท)
604
14
10
125
269
52,853
54,431
52,992
55,314

327
13
125
52,853
53,318

54,710

52,992

53,318

55,314

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

1,032
493
2,481
4,006

98
225
2,115
2,438

81
470
2,481
3,032

97
165
2,115
2,377

(100)
3,906

(79)
2,359

(100)
2,932

(79)
2,298

21

73

21

73

207
Empower the Movement of Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นงบการเงิิ
สุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว

บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว

การร่ วมค้า
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
4.21 - 4.22

5.0
4.21-5.30

539

งบการเงินรวม
ปรับปรุ ง
ณ วันที่
อัตรา
31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น แลกเปลี่ยน
2564
(ล้ านบาท)
32
31

61

32
631

(16)
523
อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2563
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
5.94

4.21 - 4.22

541

(7)
656
งบการเงินรวม
ปรับปรุ ง
ณ วันที่
อัตรา
31 ธันวาคม
เพิม่ ขึ้น แลกเปลี่ยน
2563
(ล้ านบาท)
-

(2)

539

(13)
528

(16)
523
งบการเงินรวม
2564
2563
(ล้ านบาท)

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กยู้ มื
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
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(9)

3

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้ าหนี้การค้ า

งบการเงินรวม
2564
2563

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

6,275
8,985
23,684
38,944

เจ้ าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ล้ านบาท)
8,953
4,425
6,275
7,539
8,985
13,208
23,516
25,172
47,729

5,222
4,425
7,539
13,101
30,287

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

- ส่ วนที่หมุนเวียน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2,249
723
225
3,197

695
146
841

1
706
225
932

1
680
146
827

- ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม

3,193
4
3,197

4,878
4,878

-

-

เงินรายได้ แผ่ นดินค้ างนาส่ งคลัง
ณ วันที่ 1 มกราคม
สารองเงินรายได้แผ่นดินนาส่ งคลัง
นาส่ งเงินรายได้แผ่นดินนาส่ งคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
5,247
10,318
25,483
12,985
(19,723)
(18,056)
11,007
5,247
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
กระทรวงการคลังกาหนดให้ กฟผ. นาส่ งเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ก่อนค่าใช้จ่ายสารอง
โบนัสของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู ้
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าภายใต้ สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า - สุ ทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู ้
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าภายใต้ สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า - สุ ทธิ

เงินกู้ยืม
กระทรวงการคลัง
รวม

ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
2564
2563

งบการเงินรวม
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่งปี
2564
2563
(ล้ านบาท)

20,323
(12,853)

20,265
(13,376)

216,348
(104,098)

7,470

6,889

112,250

รวม
2564

2563

224,993
(111,374)

236,671
(116,951)

245,258
(124,750)

113,619

119,720

120,508

ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่งปี
2564
2563
(ล้ านบาท)

23,132
(12,853)

22,841
(13,376)

224,103
(104,100)

10,279

9,465

120,003

รวม
2564

2563

235,556
(111,376)

247,235
(116,953)

258,397
(124,752)

124,180

130,282

133,645

อัตราดอกเบีย้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2564
2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
(ล้ านบาท)
3
3
45
(6)
39
45
39
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินกู้ยืม
กระทรวงการคลัง
รวม

อัตราดอกเบีย้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
(ล้ านบาท)
3
3
51
(6)
45
51
45

สัญญาที่สาคัญที่ทากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยสามแห่ ง มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ กบั บริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยมีอายุสัญญา 25 ปี จานวน 2 สัญญา และกาหนดสิ้ นสุ ดสัญญาในเดือนมีนาคม 2567
จานวน 1 สัญญาโดย ปตท. จะจาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อขายน้ ามันดีเซลกับบริ ษทั ปตท.น้ ามัน
และการค้าปลีก จากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยคู่สัญญาจะจาหน่ายน้ ามันดีเซลให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวใน
ปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ระยะเวลาตามสัญญาจะได้รับการขยายออกไปโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ องอีกคราว
ละ 1 ปี จนกว่าจะมีการแจ้งยุติสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนที่สัญญาจะขยายโดยอัตโนมัติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อขายน้ ามันเตากับบริ ษทั ปตท.น้ ามัน
และการค้าปลีก จากัด (มหาชน) เพื่อเก็บสารองน้ ามันเตาและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพลังความ
ร้อนราชบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กฟผ. มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติสาหรับโรงไฟฟ้า และสัญญาจ้าง
บริ การใช้ค วามสามารถระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ กับบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 280,724 ล้านบาท
(2563: 298,053 ล้ านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กฟผ. มี ภ าระผู ก พัน ภายใต้สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ โรงไฟฟ้ า และ
ยานพาหนะ กับบริ ษทั ปตท. น้ ามัน และการค้าปลีก จากัด (มหาชน) จานวน 924 ล้านบาท (2563: ไม่ มี)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กฟผ. มี ภ าระผู ก พัน ภายใต้สั ญ ญาซื้ อ ขาย LNG ส าหรั บ โรงไฟฟ้ า กับ บริ ษ ัท PTT
International Trading Pte. Ltd. จานวน 1,296 ล้านบาท (2563: ไม่ มี)
สัญญาบริการจัดการเชื้อเพลิง
เมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 กฟผ. และ บริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญา
บริ การจัดการเชื้ อเพลิงกับ กฟผ. โดย กฟผ. จะประสานการจัดหาและจัดส่ งเชื้ อเพลิงประเภทน้ ามันเตาตามความ
ต้องการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวและสอดคล้องกับแผนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ระยะเวลาตาม
สั ญ ญาจะได้รับการขยายออกไปโดยอัต โนมัติอย่างต่อเนื่ องอี กคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมี การแจ้งยุติ สั ญ ญาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 กฟผ. และ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ า เป็ นระยะเวลา 25 ปี ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะส่ งไฟฟ้ าสุ ทธิ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนเครื่ องที่ 1
และ 2 และที่ ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมชุดที่ 1, 2 และ 3 ให้แก่ กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันภายใต้
สัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า บริ ษ ัท ย่อยดังกล่าวจะได้รับ รายได้จาก กฟผ. ซึ่ งประกอบด้วยค่าพลังงานไฟฟ้ า (EP) และ
ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยพลังไฟฟ้ า (AP) ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า (EP) ครอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ่ ายในการผลิ ต ซึ่ งประกอบด้ว ย
ค่าเชื้ อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดินเครื่ องและบารุ งรักษา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถปรับได้ตามราคา
เชื้อเพลิง อัตราส่ วนค่าประสิ ทธิภาพและดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (AP) ครอบคลุมการชาระ
คืนเงิ นต้นและดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ผลตอบแทนการลงทุ นแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ค่ าใช้จ่ายคงที่ ในการเดิ นเครื่ องและบารุ งรั กษา
ค่าอะไหล่ในการบารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีการปรับเพื่อให้เป็ นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคและอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 กฟผ. และ บริ ษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา
จนถึงวันครบกาหนด 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มเดินเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้อนร่ วม ขนาดกาลังการผลิตรวม 110 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่ มเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์แล้วในปี 2556
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 กฟผ. และ บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้าทางอ้อม ได้
ร่ วมลงนามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าหิ นกอง จังหวัดราชบุรี โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ ลงนามใน
สัญญาจนถึงวันครบกาหนด 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่ วม ขนาดกาลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ โดยมีกาหนดเดิ นเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ในปี 2567 และ
2568
กฟผ. และ บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ตาม
จานวนและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี และจะสิ้ นสุ ดสัญญาในเดือนเมษายน 2567
บริ ษทั สหโคเจน กรี น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามจานวนและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา เป็ นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาตามสัญญา จะได้รับการขยายออกไป
โดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ องอีกคราวละ 5 ปี จนกว่าจะมีการแจ้งยุติสัญญา และในปี 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เข้า
ร่ วมโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนจากแบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT) จึงได้ทาบันทึกข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติ มสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. เมื่ อเดื อนกันยายน 2559 โดยบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของ
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และปรับลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าโดยสัญญาจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2570
บริ ษทั สหกรี น ฟอเรสท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามจานวนและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี และเนื่ องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เข้า
ร่ วมโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนจากแบบ Adder เป็ น Feed-in Tariff (FiT) ในเดื อนกันยายน 2559
บริ ษทั ย่อยจึงได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าดังกล่าวกับ กฟภ. ซึ่งกาหนดเงื่อนไขการซื้ อขายไฟฟ้า
และการเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ าที่ บ ริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตาม เเละปรับ ลดระยะเวลาการรั บซื้ อไฟฟ้ าโดยสั ญญาจะ
สิ้ นสุ ดในเดือนมีนาคม 2572
สัญญาให้ บริการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
เมื่ อวันที่ 7 มกราคม 2552 กฟผ. และ บริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่อยทางอ้อม ได้ท าสั ญ ญา
ปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม โดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและ
บารุ งรักษาปกติ รวมทั้งดาเนิ นการบารุ งรักษาหลักตามรอบการใช้งานให้แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยมีมูลค่าเริ่ มต้น
ตลอดอายุสัญญารวมประมาณ 16,608 ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิม่ ตามอัตราค่าดัชนีราคาผูบ้ ริ โภครายปี
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กฟผ. และ บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญา
ให้บริ การจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะดาเนินการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรตามจานวนและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในสัญญาเพื่อเข้าปฏิ บตั ิงานเดินเครื่ องและบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ าพลังน้ า น้ าเงี้ยบ 1 ซึ่ งอยู่ในพื้นที่ สปป.ลาว เป็ นระยะเวลา 58 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึ ง
เดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยมีค่าบริ การตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 37 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กฟผ. และ บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ลงนามในสัญญา
Operation and Maintenance Services for Hongsa Mine Mounth Power Project in Lao PDR โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จะไปปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนหงสา เป็ นระยะเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2563 โดยมีค่าบริ การตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 168 ล้านบาท
สัญญาให้ เช่ าที่ดินและให้ บริการด้ านสาธารณูปโภค
เมื่ อวันที่ 7 มิ ถุนายน 2547 และวันที่ 21 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ได้ทาสัญญาให้เช่ าที่ดินจานวนรวม 145 ไร่ แก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม ในที่ ดิน
บริ เวณเดี ยวกันกับโรงไฟฟ้ าราชบุรี เป็ นระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน นับจากวันเริ่ มดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ของบริ ษทั
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ทาสัญญาให้บริ การด้าน
สาธารณู ปโภคแก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะทาการจัดหา
สิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณู ปโภค บริ การและให้สิทธิ ในการใช้และการเข้าถึงสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้าง และการดาเนิ นงานแก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด ตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547
เมื่ อวันที่ 23 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยทางอ้อม ได้ทาสั ญญาให้เช่ าที่ ดิ น
จานวน 175 ไร่ แก่ บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยของการร่ วมค้าทางอ้อม เป็ นระยะเวลา 29 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ทาสัญญาให้เช่ าที่ ดิ น
จานวน 8 ไร่ แก่บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้าทางอ้อม เป็ นระยะเวลา 28 ปี 6 เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาให้ บริการการจัดการ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ได้ทาสัญญาให้บริ การการ
จัดการกับบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม โดยบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จะได้รับ
ค่าธรรมเนี ยมจากการให้บริ การการจัดการเป็ นจานวนเงิน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อปี เป็ นระยะเวลา 25 ปี 3
เดือน นับจากวันเริ่ มดาเนิ นการเชิงพาณิ ชย์ของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด ค่าบริ การการ
จัดการตลอดอายุสัญญารวมเป็ นจานวนเงิน 63 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ได้ทาสัญญาให้บริ การการ
จัดการกับบริ ษัท หิ นกองเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยของการร่ วมค้าทางอ้อม โดยบริ ษัท ราช กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้บริ การการจัดการเป็ นจานวนเงิน 36 ล้านบาทต่อปี และจะมีการปรับเพิ่ม
อัตราค่าบริ การในแต่ละปี ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 1 ปี และจะได้รับ
การขยายออกไปโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการแจ้งยุติสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์ วิส จากัด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง และบริ ษทั ชูบุ อีเลคทริ ค
พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จากัด ซึ่ ง
เป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว หากบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จากัด ต้องการ
เงินทุนเพิ่มเติ มซึ่ งเกินกว่าทุนจดทะเบี ยนของ บริ ษทั ชู บุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส จากัด บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรู ปของเงินกูผ้ ถู ้ ือหุ น้ หรื อการค้ าประกันใด ๆ ตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวไม่ได้กาหนดวงเงินในการสนับสนุนทางการเงินนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ยังไม่ได้ให้เงินกูผ้ ถู ้ ือหุน้ หรื อการค้ าประกันใด ๆ ตามสัญญา
สัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ บริษัท นอร์ ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ได้ทาสัญญาสนับสนุ นทาง
การเงินแก่บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด และบริ ษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ร่ วมทางอ้อม โดยบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ตกลงที่จะให้การสนับสนุ นทางการเงินในรู ปของเงินกูผ้ ูถ้ ือหุ ้น
หรื อการค้ าประกันใด ๆ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 10 โดยมีวงเงินและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ยังไม่ได้ให้เงินกูผ้ ูถ้ ือหุ ้น หรื อการค้ าประกันใด ๆ ตามสัญญากับ
บริ ษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท เน็กส์ ซิฟ ราช เอ็นเนอร์ จี ระยอง จากัด
บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ได้ทาสัญญาสนับสนุ นทางการเงินแก่บริ ษทั เน็กส์ซิฟ
ราช เอ็นเนอร์ จี ระยอง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้าทางอ้อม โดยบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ตกลงที่
จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรู ปของเงินกูผ้ ถู ้ ือหุน้ หรื อการค้ าประกันใด ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)ได้ให้การค้ าประกันแก่บริ ษทั ดังกล่าว เป็ นวงเงิน 97 ล้านบาท
สัญญาเงินให้ ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรง มี เงิ นให้กู้ยืมคงเหลื อ แก่
บริ ษทั ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน้ าน้อย จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม เป็ นจานวนเงิน 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ
เที ยบเท่า 44 ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยอ้างอิ งจาก London Interbank Offered Rate (LIBOR) 3 เดื อน บวกด้วย
อัตราร้อยละแบบคงที่ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี นับจากวันที่การร่ วมค้าดังกล่าว
ได้เบิกเงินกูย้ มื ครั้งแรกจากสถาบันการเงิน (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) และมีเงินให้กูย้ มื คงเหลือตามสัญญาเงินกูผ้ ถู ้ ือ
หุ ้นเพื่อให้การร่ วมค้าดังกล่าวนาไปใช้สาหรับค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าเซเปี ยน-เซน้ าน้อย
เป็ นจานวนเงิน 17 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 556 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยอ้างอิงจาก London
Interbank Offered Rate (LIBOR) 3 เดือน บวกด้วยอัตราร้อยละแบบคงที่ ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรง มี เงิ นให้กู้ยืมคงเหลื อ แก่
บริ ษทั สมาร์ ท อินฟราเนท จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม เป็ นจานวนเงิน 26 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยแบบ
คงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชาระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจากการร่ วมค้าภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดังนั้นจึงจัด
ประเภทเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยทางตรง มี เงิ นให้กู้ยืมคงเหลื อ แก่
บริ ษทั ติงส์ ออน เน็ต จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม เป็ นจานวนเงิน 6 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อย
ละ 5.30 ต่ อ ปี และมี ก าหนดช าระคื น เงิ น ต้น และดอกเบี้ ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสั ญ ญา ทั้งนี้ บริ ษัท ราช กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชาระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจากการร่ วมค้าภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดังนั้นจึงจัด
ประเภทเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรง มี เงิ นให้กู้ยืมคงเหลื อแก่
บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น บางกอกโมโนเรล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม เป็ นจานวนเงิน 32 ล้านบาท โดยมี อตั รา
ดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ราช
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชาระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจากบริ ษทั ร่ วมภายในระยะเวลาหนึ่ งปี
ดังนั้นจึงจัดประเภทเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาซื้อขายหุ้น
บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ ้นที่เกี่ยวกับการซื้ อ
หุ ้นสามัญในบริ ษทั ร่ วมสองแห่ ง ภายใต้สัญญาดังกล่าวผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นมีสิทธิ เพิ่มเติมในเงินปั นผลส่ วนของบริ ษทั
ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ที่ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องกับสั ญญาการให้ บริ การค้าประกันแก่ บริ ษัท หินกองเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด และบริ ษัทหินกอง
เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาการให้บริ การค้ าประกัน
วงเงินสิ นเชื่ อให้กบั บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าทางอ้อม และบริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์
จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้าทางอ้อม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้การค้ าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 โดยมีวงเงินและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
ใบรับฝากประจา
รวม

7
66,277
2,577
68,861

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ล้ านบาท)
5
5
63,802
58,950
5,546
1,500
69,353
60,455

4
60,281
3,600
63,885
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การไฟฟ้
การไฟฟ้
าฝ่ ายผลิ
าฝ่ ายผลิ
ตแห่ตงแห่
ประเทศไทย
งประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
น น
สาหรั
สาหรั
บปีงบการเงิิ
สิบ้นปี สุสิด้นวัสุนนดทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
25642564
7 7 ลูกหนี
ลูกก้ หนี
ารค้ก้ ารค้
า า

ยังไม่ยังถไม่
ึงกถาหนดช
ึงกาหนดช
าระาระ
เกินเกิ
กาหนดช
นกาหนดช
าระาระ
1 - 180
1 - 180
วัน วัน
มากกว่
มากกว่
า 360า 360
วัน วัน
รวมรวม
หั ก หัค่ากเผืค่่อาผลขาดทุ
เผื่อผลขาดทุ
นด้านนเครดิ
ด้านเครดิ
ต ต
ที่คาดว่
ที่คาดว่
าจะเกิ
าจะเกิ
ดขึ้นดขึ้น
สุ ทธิสุ ทธิ
ค่ าเผืค่่อาผลขาดทุ
เผื่อผลขาดทุ
นด้ านนเครดิ
ด้ านเครดิ
ตที่คตาดว่
ที่คาดว่
า า
จะเกิจะเกิ
ดขึ้นดขึ้น
ณ วัณนทีวั่ น1 ทีมกราคม
่ 1 มกราคม
กลับกลั
รายการ
บรายการ
ณ วัณนทีวั่ น31ทีธั่ 31นวาคม
ธันวาคม
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งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
25642564
25632563
25642564
25632563
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
43,469
43,469
53,736
53,736
43,141
43,141
53,789
53,789
12,698
12,698
50 50
56,217
56,217

3 3
50 50
53,789
53,789

12,679
12,679
50 50
55,870
55,870

1 1
50 50
53,840
53,840

(50)(50)
56,167
56,167

(50)(50)
53,739
53,739

(50)(50)
55,820
55,820

(50)(50)
53,790
53,790

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
25642564
25632563
25642564
25632563
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
50 50
54 54
50 50
54 54
- (4) (4)
- (4) (4)
50 50
50 50
50 50
50 50

การไฟฟ้
การไฟฟ้
าฝ่ ายผลิ
าฝ่ ายผลิ
ตแห่ตงแห่
ประเทศไทย
งประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
น น
สาหรั
สาหรั
บปี สิบ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ น31ทีธั่ 31นวาคม
ธันวาคม
25642564
8 8 เชื้อเพลิ
เชื้องเพลิ
และวั
งและวั
สดุสสารองคลั
ดุสารองคลั
ง ง

เชื้อเพลิ
เชื้องเพลิ
โรงไฟฟ้
งโรงไฟฟ้
า า
ถ่านลิถ่ากนลิ
ไนต์
กไนต์
อะไหล่
อะไหล่
วัสดุวัสและบริ
ดุ และบริ
ภณ
ั ฑ์ภอณ
ั ื่นฑ์ๆอื่น ๆ
หั ก ค่หัากเผืค่่อาการเสื
เผื่อการเสื
่ อมสภาพ
่ อมสภาพ
สุ ทธิสุ ทธิ
ต้นทุต้นนของเชื
ทุนของเชื
และวั
งและวั
สดุสสารองคลั
ดุสารองคลั
งที่ งที่
้ อเพลิ้ องเพลิ
บันทึบักนรวมในบั
ทึกรวมในบั
ญชีตญน้ ชีทุตนน้ ขาย
ทุนขาย
- ต้-นทุต้นนขาย
ทุนขาย
- การปรั
- การปรั
บลดมู
บลดมู
ลค่าลเสืค่่ อามสภาพ
เสื่ อมสภาพ
สุ ทธิสุ ทธิ

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
25642564
25632563
25642564
25632563
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
10,393
10,393
4,8154,815
9,0269,026
3,6763,676
1,6301,630
1,9111,911
1,6301,630
1,9111,911
12,764
12,764
12,839
12,839
11,199
11,199
11,156
11,156
24,787
24,787
19,565
19,565
21,855
21,855
16,743
16,743
(7,832)
(7,832)
(7,605)
(7,605)
(6,875)
(6,875)
(6,636)
(6,636)
16,955
16,955
11,960
11,960
14,980
14,980
10,107
10,107

27,219
27,219
266 266
27,485
27,485

15,998
15,998
379 379
16,377
16,377

24,759
24,759
305 305
25,064
25,064

15,885
15,885
239 239
16,124
16,124
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การไฟฟ้
การไฟฟ้
าฝ่ ายผลิ
าฝ่ ายผลิ
ตแห่ตแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นน
สาหรั
สาหรั
บงบการเงิิ
ปีบสิปี้นสิสุ้นดสุวันดนวัทีน่ 31ที่ 31
ธันธัวาคม
นวาคม
2564
2564
9 9 เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษัทษร่ วัทมและการร่
ร่ วมและการร่
วมค้วมค้
า า
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
หมายเหตุ
หมายเหตุ 25642564
25632563
25642564
25632563
(ล้ า(ล้
นบาท)
านบาท)
78,837
78,837
69,004
69,004
2,173
2,173
2,173
2,173

ณ วัณนทีวัน่ 1ทีมกราคม
่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่
ส่ วนแบ่
งกาไรของบริ
งกาไรของบริ
ษทั ษร่ วทั มและการร่
ร่ วมและการร่
วมค้วามค้า
ที่ใช้ทีว่ใิธช้ีสว่ วิธนได้
ีส่วนได้
เสี ยเสี ย
ส่ วนแบ่
ส่ วนแบ่
งกาไร
งกาไร
(ขาดทุ
(ขาดทุ
น) นเบ็)ดเบ็เสร็
ดเสร็
จอื่นจอืของ
่นของ
บริ ษบริทั ษร่ วทั มและการร่
ร่ วมและการร่
วมค้วามค้
ที่ใาช้ทีว่ใิธช้ีสว่ วิธนได้
ีส่วนได้
เสี ยเสี ย
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษทั ษร่ วทั มและการร่
ร่ วมและการร่
วมค้วามค้
เพิา่มเพิขึ้น่มขึ้น
4 4
โอนไปเงิ
โอนไปเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษทั ษย่อทั ยย่อย
4 4
ได้มได้าจากการซื
มาจากการซื
้ อธุร้ อกิธุจรกิจ
จัดประเภทรายการใหม่
จัดประเภทรายการใหม่
เงินเงิปันปัผลรั
นผลรั
บบ
ผลต่ผลต่
างของอั
างของอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค่
่ยนจากการแปลงค่
า า
งบการเงิ
งบการเงิ
นน
การเปลี
การเปลี
่ยนแปลงในส่
่ยนแปลงในส่
วนได้
วนได้
เสี ยเของเงิ
สี ยของเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นน
ในการร่
ในการร่
วมค้วามค้า
ค่าเผืค่า่อเผืการด้
่อการด้
อยค่อายค่
ของเงิ
าของเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นในการร่
นในการร่
วมค้วามค้า
ณ วัณนทีวัน่ 31ที่ 31
ธันธัวาคม
นวาคม
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8,950
8,950

7,090
7,090

- -

- -

4,502
4,502
4,911
4,911
(2,930)
(2,930)
116116
- (4,311)
(4,311)

(2,135)
(2,135)
5,996
5,996
- - 2,380
2,380
(3,351)
(3,351)

- 60 60
- - - -

- -

3,641
3,641

(149)
(149)

- -

- -

- (64)(64)
93,652
93,652

2 2
- 78,837
78,837

- - 2,233
2,233

- - 2,173
2,173

-

-
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PT Adaro Indonesia
บริ ษทั ไฟฟ้าน้ าเงี้ยบ 1 จากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)
Yandin WF Holdings Pty Ltd

บริษัทร่ วมทางตรง
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
บริษัทร่ วมทางอ้ อม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จากัด
บริ ษทั เค.อาร์.ทู จากัด
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จากัด
บริ ษทั อิมแพค โซล่าร์ จากัด
15.53
40
40
40
21
11.53
30
30
70

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สปป.ลาว
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

ให้บริ การเติมน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา
ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

20
20
10
10

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บริ การขนส่งรถไฟฟ้าระบบรางยกระดับ
บริ การขนส่งรถไฟฟ้าระบบรางยกระดับ

25.41

11.53
30
30
70

40
40
40

20
20
10
10

25.41

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

118
11,603
118
619
3,078

2,712
76
80
76

399
365
1,440
1,440

1,588

2564

ราคาทุน
(ล้านบาท)

76
80
76
11,603
3,096
619
2,657

399
365
1,180
1,200

1,588

2563

งบการเงินรวม

114
10,408
2,226
73
3,420

2,594
188
199
187

440
402
1,402
1,421

28,825

2564

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย

9,624
1,515
210
2,658

169
180
169

427
387
994
1,033

25,980

2563

ลักษณะธุรกิจ
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ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ าเย็น
ประกอบกิจการพัฒนาและลงทุนในด้าน
นวัตกรรม วิสาหกิจเริ่ มต้น พลังงานใหม่
หรื อพลังงานในอนาคต

บริ การเดินเครื่ องและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ลงทุนในโครงการโครงข่ายสาย
ใยแก้วนาแสงใต้ดิน
บริ ษทั ติงส์ ออน เน็ต จากัด
ลงทุนในโครงการติดตั้งและพัฒนา
โครงข่ายโทรคมนาคม
บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า
บริ ษทั ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน้ าน้อย จากัด
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
PTE. LTD.
ไฟฟ้า

การร่ วมค้าทางตรง
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จากัด
บริ ษทั อินโนพาวเวอร์ จากัด
(รวมส่วนของเงินลงทุนของการร่ วมค้า
ของบริ ษทั ราชกรุ๊ ป จากัด (มหาชน))
การร่ วมค้าทางอ้ อม
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษทั สมาร์ท อินฟราเนท จากัด

Hou Ju Energy Technology Corporation ลงทุนด้านธุรกิจพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

50
33.33
51
35
51
40
25
49

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
สิงคโปร์

70

ไทย
ไทย
ไทย

35

49

35
51
40
25

51

50
33.33

-

35

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละ)
25
-

ไทย

ไต้หวัน

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

985

180
468
120
2,524

281

10
2,202

105

585

194
23,906

2564

ราคาทุน
2564

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย

984

180
156
10
2,524

281

10
2,202

-

585

1,044

143
445
112
2,635

238

88
2,743

105

920

(ล้านบาท)
145
22,939
52,044

2563

งบการเงินรวม

984

166
148
8
1,813

264

81
2,583

-

931

43,346

2563

งบการเงิิน
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รวม

NEXIF ENERGY BT PTE. LTD.

บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั เบิกไพร โคเจนเนอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จากัด
บริ ษทั สงขลาไบโอ แมส จากัด
บริ ษทั สงขลาไบโอฟูเอล จากัด
บริ ษทั ไฟฟ้าหงสา จากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จากัด
บริ ษทั เอเชีย น้ าประปา จากัด
SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD.
PT Medco Ratch Power Riau
Fareast Renewable Development Pte. Ltd.
RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.
An Binh Energy and Infrastructure Fund

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจาหน่ายน้ าประปา
ผลิตและจาหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแน่น
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานลม
ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

49
50

เวียดนาม
เวียดนาม

-

49

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละ)
ไทย
25
25
ไทย
40
40
ไทย
40
40
ไทย
35
35
ไทย
49
49
ไทย
40
40
ไทย
40
40
สปป.ลาว
40
40
สปป.ลาว
37.50
37.50
สปป.ลาว
40
40
สปป.ลาว
25
25
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
49
49
สิงคโปร์
50
เวียดนาม
63.80
63.80

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

227
29,362
53,268

2,505

1,831
800
1,000
466
546
98
12,930
1
179
25
1,083
211

2564

ราคาทุน
2564

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย

30,966
53,905

2,505

227
41,608
93,652

2,804

(ล้านบาท)
1,831
2,768
800
1,051
1,000
1,351
466
627
546
1,620
98
179
12,930
20,099
1
276
179
185
22
871
1,712
2,689
118
214

2563

งบการเงินรวม

35,491
78,837

2,533

2,961
948
1,286
586
1,527
173
14,480
140
182
1,029
2,551
117

2563
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35.00
40.00

การร่ วมค้า
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จากัด
บริ ษทั อินโนพาวเวอร์ จากัด
35.00
-

25.41

585
60

1,588

585
-

1,588

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

585
60
645
2,233

1,588
1,588

2564

ราคาทุน

585
585
2,173

1,588
1,588

585
60
645
2,233

1,588
1,588

585
585
2,173

1,588
1,588

ราคาทุน - สุ ทธิ
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

140
140
1,043

903
903

117
117
953

836
836

เงินปันผลรับสาหรับปี
2564
2563

กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีราคาปิ ดอยูท่ ี่ 175.50 บาทต่อหุ ้น
และ 25.50 บาทต่อหุ ้น ตามลาดับ (2563: ราคาปิ ดของเงินลงทุนในบริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) 192.50 บาทต่ อหุ้ น) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เท่ากับ 23,477 ล้านบาท และ 2,524 ล้านบาท (2563: มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด
(มหาชน) 25,744 ล้ านบาท)

รวม

25.41

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การจ่ ายชาระค่ าหุ้น
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มกิจการได้จ่ายชาระค่าหุน้ ตามสัดส่ วนการลงทุน ดังนี้
ชื่ อบริษัท

รายละเอียด

บริษทั ร่ วมทางอ้ อม
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
Yandin WF Holdings Pty. Ltd.
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด
Hou Ju Energy Technology Corporation

ชาระค่าหุ ้น
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชาระค่าหุ ้น

การร่ วมค้ าทางตรง
บริ ษทั อินโนพาวเวอร์ จากัด

ชาระค่าหุ ้น

105

การร่ วมค้ าทางอ้ อม
บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด
NEXIF ENERGY BT PTE. LTD.
RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.
PT Medco Ratch Power Riau
บริ ษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จากัด
SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD.
NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.

ชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
ชาระค่าหุ ้นและชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติมและเพิ่มทุน
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
ชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน

312
228
92
212
110
25
1

รวม

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
2,712
420
260
240
194

4,911
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เมื่ อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยทางตรง ได้เข้าร่ วม
การประมูลและเป็ นผูช้ นะในการประมูลการซื้ อหุ ้นบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จานวน
99 ล้านหุ ้น (คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนร้ อยละ 15.53 ของหุ ้ นที่ อ อกและช าระแล้วทั้งหมด) จากบริ ษ ัท การบิ น ไทย จากัด
(มหาชน) (“การบิ น ไทย”) ราคาหุ ้ น ละ 27.40 บาท คิ ด เป็ นจานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 2,712 ล้านบาท และเมื่ อ วัน ที่ 19
มกราคม 2564 RATCH ได้รับโอนหุน้ จานวนดังกล่าว พร้อมทั้งชาระค่าหุน้ ให้กบั การบินไทยครบถ้วนแล้ว
ผูบ้ ริ หารของ RATCH ได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่มกิจการ
ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ือมาเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยมีมูลค่าดังนี้

มูลค่ าตามบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิ ก่อนปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
ส่ วนได้เสี ยที่ได้มา (ร้ อยละ)
ส่ วนต่างมูลค่ายุติธรรมและสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
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5,467
5,467

ปรับปรุงมูลค่ า
ยุติธรรม
(ล้ านบาท)

16,549
3
58
(3,322)
(1,553)
11,735

มูลค่ ายุติธรรม
5,467
16,549
3
58
(3,322)
(1,553)
17,202
15.53
2,671
41
2,712

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - Hou Ju Energy Technology Corporation (“HKE”)
บริ ษ ัท กฟผ. อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (“EGATi”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยทางตรง ได้ลงนามในสั ญญาซื้ อขายหุ ้น (Share
Purchase Agreement) เพื่อซื้ อหุ ้นใน Hou Ju Energy Technology Corporation (“HKE”) จาก บริ ษทั เอ็มพี เอ็นเนอร์ ยี จากัด
โดยมี สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 25 คิดเป็ นจานวนเงิน 128 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นจานวนเงิ น 35
ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 163 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน เทียบเท่ากับ 194 ล้านบาท HKE เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบี ยนในไต้หวัน มี ลกั ษณะเป็ น Holding Company วัตถุประสงค์ในการลงทุนด้านธุ รกิจพลังงาน ปั จจุ บนั ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าในไต้หวัน เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 EGATi ได้จ่ายชาระค่าหุ ้น
จานวนเงิน 128 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจานวนเงิน 22 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน และสาหรับส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือจานวนเงิน 13 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน จะชาระเมื่อโครงการสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ซื้อขายหุน้ ซึ่งได้บนั ทึกมูลค่าเงินลงทุนและเจ้าหนี้ค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว
การจัดตั้งการร่ วมค้ า - บริษัท อินโนพาวเวอร์ จากัด
เมื่ อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มัติ ให้ กฟผ. ด าเนิ นการจัด ตั้งบริ ษ ัท อิ นโนพาวเวอร์ จ ากัด
(“อินโนพาวเวอร์ ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ด้านนวัตกรรมของ กฟผ. และกลุ่มกิจการ โดยผูถ้ ือหุ ้นจะประกอบด้วย กฟผ. บริ ษทั
ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) และบริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) ในสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 40 30 และ
30 ตามลาดับ เงินลงทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของ กฟผ. (ร้อยละ 40) ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564- 2568) เป็ นจานวน
เงิน 1,184 ล้านบาท อิ นโนพาวเวอร์ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อยกระดับงานวิจัยในด้านนวัต กรรม และสิ่ งประดิ ษ ฐ์เชิ ง
พาณิ ชย์ รวมถึงลงทุนในด้าน Collaboration Incubation & Acceleration CVC เพื่อลงทุนในธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่ (Startup) และ หน่ วยงานเพื่ อ เตรี ยมการจัด ตั้งโครงการวิจัยและการพัฒ นา (R&D Spin-off) รวมทั้งธุ รกิ จพลังงานใน
อนาคต (Future Energy) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 กฟผ. และ RATCH ได้ชาระเงินลงทุนงวดแรกร้อยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียนตามสัดส่ วนการลงทุน เป็ นจานวนเงิน 60 และ 45 ล้านบาท ตามลาดับและได้ดาเนิ นการจดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า - NEXIF ENERGY BT PTE. LTD. (“NEBTP”)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จากัด (“RHIS”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยทางอ้อม ได้ลงนามสัญญาซื้ อขายหุ ้น เพื่อเข้าซื้ อหุ ้นสามัญ NEXIF ENERGY BT PTE. LTD. (“NEBTP”) จาก
NEXIF ENERGY PTE. LTD. ผูถ้ ือหุ ้นเดิม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลม Nexif Energy Ben Tre
ในสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวียดนาม ในสั ดส่ วนร้ อยละ 50 คิ ดเป็ นเงิ นประมาณ 9 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อ
เทียบเท่า 273 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 RHIS ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นสามัญตามสัดส่ วนร้อยละ 50 ของ
หุ ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด เป็ นจานวน 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อเทียบเท่า 162 ล้านบาท โครงการดังกล่าว เป็ น
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมใกล้ชายฝั่ง ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในตาบล Thanh Hai อาเภอ
Thanh Phu จังหวัด Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และโครงการมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี กับ
การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity-EVN) ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนา (Green-field) โดยคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 เดื อน และจะสามารถเดินเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์เพื่อจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้กับ
Vietnam Electricity Group (EVN) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ประมาณเดือนธันวาคม 2565
ต่อมาเมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 RHIS ได้จ่ายชาระค่ าหุ ้นเพิ่ มทุ นจานวน 1 ล้านหุ ้น มี มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ นจานวนเงิน 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ให้แก่ NEBTP ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 50
เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 43 ล้านบาท
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษัทร่ วมที่มีสาระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ป ข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที่ มีสาระส าคัญซึ่ งนาเสนออยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้

รายได้
กาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มกิจการ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิส่วนที่เป็ นของกลุ่มกิจการ /
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
(ล้ านบาท)
2564
2563
35,903
33,578
4,117
8,760
10,651
(3,303)
14,768
5,457
3,748
1,380
903
836
38,496
203,436
(27,019)
(100,876)
(596)
113,441

34,911
179,526
(16,290)
(95,313)
(591)
102,243

28,825

25,980
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การไฟฟ้
การไฟฟ้าฝ่าายผลิ
ฝ่ ายผลิ
ตแห่
ตแห่งประเทศไทย
งประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิน น
สาหรั
สาหรับงบการเงิิ
ปีบสิปี้นสิสุ้นดสุนวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2564
2564
บริบริษัทษร่ัทวร่มและการร่
วมและการร่วมค้
วมค้าทีา่ไทีม่่ไมม่ีสมาระส
ีสาระส
าคัาคั
ญญ
ตารางต่
อไปนี
ลทางการเงิ
นของส่วนได้
วนได้
ยของกลุ
จการในบริษทั ษร่ทั วร่มและการร่
วมและการร่วมค้
วมค้
ีสาระส
ตารางต่
อไปนี
นของส่
เสีเยสีของกลุ
่มกิ่มจกิการในบริ
าทีา่ไทีม่่ไมม่ีสมาระส
าคัาคั
ญญ
้ สรุ้ สปรุข้ปอข้มูอลมูทางการเงิ
จากจ
านวนเงิ
่รายงานในงบการเงิ
นรวมของกลุ
จการ
จากจ
านวนเงิ
นทีน่รทีายงานในงบการเงิ
นรวมของกลุ
่มกิ่มจกิการ
บริบริษทั ษร่ทั วร่มและร่
วมและร่วมค้
วมค้
าทีา่ไทีม่่ไมม่ีสมาระส
ีสาระส
าคัาคั
ญญ
2564
2564
2563
2563
(ล้(ล้
านบาท)
านบาท)
มูลมูค่ลาค่ตามบั
าตามบั
ญชีญขชีองส่
ของส่
วนได้
วนได้
เสีเยสีในบริ
ยในบริษทั ษร่ทั วร่มและ
วมและ
การร่
การร่วมค้
วมค้
าทีา่ไทีม่่ไมม่ีสมาระส
ีสาระส
าคัาคั
ญญ
ส่ วส่นแบ่
วนแบ่
งของกลุ
งของกลุ
่มกิ่มจกิการใน
จการใน
- ก-าไรจากการด
กาไรจากการด
าเนิาเนิ
นงานอย่
นงานอย่
างต่างต่
อเนือเนื
่อง่อง
- ก-าไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็
นเบ็
ดเสร็
ดเสร็
จอืจ่นอื่น
- ก-าไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็
นเบ็
ดเสร็
ดเสร็
จรวม
จรวม

64,827
64,827

52,857
52,857

7,907
7,907
1,797
1,797
9,704
9,704

4,871
4,871
(1,296)
(1,296)
3,575
3,575

1010 เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
สาหรั
สาหรั
บปีบสิปี้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม

ณณวันวัทีน่ ที1่ มกราคม
1 มกราคม
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
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งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
2563
2563
2564
2564
(ล้(ล้
านบาท)
านบาท)
19,003
19,003
19,003
19,003
19,003
19,003
19,003
19,003
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ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
บริ การซ่อมแซมสาหรับเครื่ องกังหันก๊าซ
รวมถึงส่ วนประกอบชิ้นส่วนและอะไหล่
ลงทุนในบริ ษทั ที่มีวตั ถุประสงค์ในการผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้า

ลักษณะธุรกิจ

99.99
45.00
45.00

ไทย
ไทย

45.00

45.00

99.99

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

6,525

281

12,197

(ล้านบาท)

6,525

281

12,197

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

6,525
19,003

281

12,197

2564

6,525
19,003

281

12,197

2563

กฟผ. มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้น บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีราคาปิ ดอยู่ที่ 45.00 บาทต่อหุ ้น (2563: 53.00 บาทต่ อหุ้ น) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เท่ากับ 29,363 ล้านบาท (2563: 34,583 ล้ านบาท)

รวม

บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัทย่อย
บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุ ดนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยของ กฟผ. ที่รวมอยูใ่ นการจัดทางบการเงินรวม มีดงั นี้

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จากัด
บริ ษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จากัด
บริ ษทั หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จากัด

ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ าเย็น
บริ การเดินเครื่ องและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
และลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า
Fareast Renewable Development
Pte. Ltd.
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
(มอริ เชียส) คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ในต่างประเทศ
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ในต่างประเทศ
บริ ษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่
พัฒนาและดาเนินการโรงไฟฟ้าและลงทุน
จากัดและบริ ษทั ย่อย
ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั ราช ไชน่า พาวเวอร์ จากัด
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ
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ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
51.00
99.97

99.99
99.99
99.99
51.00
99.97

สปป.ลาว
ไทย

99.99
51.00

99.99
-

สิ งคโปร์

90.00

-

ไทย

99.99

99.99

มอริ เชียส

100.00

100.00

สิ งคโปร์

100.00

100.00

ออสเตรเลีย

100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00
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40,116
15
1,861
(308)

13

41,697

51

17,516

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ่ งก่อสร้าง

17,277
188
-

ที่ดิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

11

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

29,708

-

29,714
35
(41)

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

466,203

2,573

442,522
945
22,862
(2,699)

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

489

-

504
13
(28)

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

239,347

53

212,134
1,001
26,816
(657)

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

7,347

-

7,399
179
(231)

7,492

-

7,483
9
-

งบการเงินรวม
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

4,565

-

4,479
290
(4)
(200)

ยานพาหนะ

12,627

-

12,397
506
19
(295)

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

81,856

593

104,219
28,663
(51,619)
-

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

908,847

3,283

878,244
31,608
171
(4,459)

รวม
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สิ่งก่อสร้าง

41,697
48
2,022
(263)
286

9
43,799

ที่ดิน

17,516
1,083
(103)
649

54
19,199

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

29,707

29,708
6
(7)
-

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

1,729
486,020

466,203
2,012
11,549
(4,685)
9,212

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

507

489
24
(6)
-

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

88
247,549

239,347
8,649
(535)
-

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

7,543

7,408

งบการเงินรวม
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)
7,347
7,492
311
69
(115)
(153)
-

4,745

4,565
629
(486)
37

ยานพาหนะ

1
13,570

12,627
982
56
(174)
78

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

317
84,990

81,856
30,925
(28,146)
38

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

2,198
945,037

908,847
35,679
(5,563)
(6,424)
10,300

รวม

งบการเงิิน
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(1,632)

94
280

(7)

(25,591)

(24)

-

(2)

(41)

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(24,326)

สิ่งก่อสร้าง

(15)

ค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(13,349)

-

38

(477)

(12,910)

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

(299,637)

(1,248)

(103)
2,612

(16,770)

(284,128)

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(442)

-

(1)
27

(13)

(455)

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

(117,751)

(3)

9
582

(7,810)

(110,529)

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

(6,446)

-

1
230

(245)

(6,432)

(5,572)

-

(1)
-

(159)

(5,412)

งบการเงินรวม
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

(3,575)

-

199

(522)

(3,252)

ยานพาหนะ

(9,675)

-

1
293

(741)

(9,228)

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

-

-

-

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

(482,079)

(1,260)

4,261

(28,393)

(456,687)

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ได้มาจากการรวมธุ รกิจ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

(1)

(5)
(27,264)

(7)
(84)

(55)

(126)

(2)

(1)

(1,764)
(17)
239

(34)
-

(55)

(25,591)

สิ่งก่อสร้าง

(41)

ที่ดิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

(13,823)

-

(477)
3

(13,349)

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

(1,019)

(1,019)

(834)
(315,964)

(4,906)

(15,255)
(7)
4,675

(299,637)

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

-

-

(454)

-

(17)
5

(442)

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

-

-

(4)
(125,132)

-

(7,856)
(20)
499

(117,751)

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

-

-

(6,581)

-

(250)
115

(6,446)

-

-

(5,523)

-

(165)
61
153

(5,572)

งบการเงินรวม
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

-

-

(3,634)

(21)

(518)
480

(3,575)

ยานพาหนะ

-

-

(1)
(10,361)

(69)

(743)
(43)
170

(9,675)

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

(1,075)

(1,075)

(851)
(508,820)

(5,124)

(27,079)
(26)
6,339

(482,079)

รวม

งบการเงิิน
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16,105

16,534

17,420

19,060

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สิ่งก่อสร้าง

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

15,884

16,359

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

169,037

165,547

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

53

47

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

122,417

121,596

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

962

901

1,885

1,920

งบการเงินรวม
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

1,111

990

ยานพาหนะ

3,209

2,952

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

84,990

81,856

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

435,142

425,693

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

39,358
10
1,861
(304)

40,925
10
1,949
(263)
42,621

15,289
1,050
16,339

สิ่งก่อสร้าง

15,103
186
-

ที่ดิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

29,708
6
(6)
29,708

29,714
35
(41)

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

427,687
1,475
3,936
(4,683)
428,415

406,917
715
22,433
(2,378)

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

489
24
(6)
507

504
13
(28)

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

237,708
8,649
(535)
245,822

211,549
26,816
(657)

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

7,347
311
(115)
7,543

7,399
180
(232)
7,492
69
(153)
7,408

7,483
9
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

4,504
617
(484)
4,637

4,429
276
(4)
(197)

ยานพาหนะ

11,953
969
54
(161)
12,815

11,717
496
14
(274)

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

74,725
29,188
(20,459)
83,454

101,947
24,135
(51,357)
-

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

857,827
33,309
(5,461)
(6,406)
879,269-

836,120
25,818
(4,111)

รวม

งบการเงิิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จาหน่าย

โอน

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

1 มกราคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

โอน
จาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเสื่อมราคา

(1,596)

95
278

(5)

-

(25,245)

(1,726)

(17)

239

(26,749)

(5)

(13)

-

-

(18)

-

(24,022)

สิ่งก่อสร้าง

-

ที่ดิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(13,823)

3

-

(477)

(13,349)

38

(477)

(12,910)

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

(291,391)

4,673

(7)

(13,562)

(282,495)

(103)
2,343

(15,352)

(269,383)

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(454)

5

-

(17)

(442)

(1)
27

(13)

(455)

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

(124,987)

499

6

(7,797)

(117,695)

9
582

(7,780)

(110,506)

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

(6,581)

115

-

(250)

(6,446)

231

(245)

(6,432)

(5,525)

153

61

(167)

(5,572)

(1)
-

(159)

(5,412)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

(3,564)

478

-

(502)

(3,540)

196

(509)

(3,227)

ยานพาหนะ

(9,671)

159

(43)

(717)

(9,070)

1
273

(713)

(8,631)

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

(482,763)

6,324

-

(25,228)

(463,859)

3,968

(26,849)

(440,978)

รวม
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15,680

15,872

16,266

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

(55)

15,229

-

(55)

สิ่งก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ที่ดิน

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

15,885

16,359

-

-

เขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า

137,024

145,192

-

-

โรงไฟฟ้า
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

53

47

-

-

ระบบ
ควบคุม
ไฟฟ้า

120,835

120,013

-

-

ระบบส่ง
พลังงาน
ไฟฟ้า

962

901

-

-

1,883

1,920

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบสายพาน
ลาเลียง
ถ่านลิกไนต์และ
ระบบ
อะไหล่เครื่ องจักรกล
สื่อสาร
เหมือง
(ล้านบาท)

1,073

964

-

-

ยานพาหนะ

3,144

2,883

-

-

ครุ ภณ
ั ฑ์อื่น

83,454

74,725

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

(55)

(55)

396,451

393,913

รวม

งบการเงิิน

การไฟฟ้
การไฟฟ้าฝ่าฝ่ายผลิ
ายผลิตตแห่แห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
สสาหรั
าหรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2564
2564
ในระหว่
ในระหว่างปี
างปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2564
2564ต้ต้นนทุทุนนการกู
การกู้ย้ยืมืมทีที่ เกี่ เกี่ ย่ ยวข้วข้อองกังกับบการสร้
การสร้างโรงไฟฟ้
างโรงไฟฟ้า าและขยายระบบส่
และขยายระบบส่งง
โรงไฟฟ้
โรงไฟฟ้าทีาที่ไ่ได้ด้บบนั นั ทึทึกกเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ ของต้
งของต้นนทุทุนนสิสินนทรัทรัพพย์ย์ขของกลุ
องกลุ่ม่มกิกิจจการและ
การและกฟผ.
กฟผ.มีมีจจานวน
านวน897
897ล้ล้านบาท
านบาทและ
และ826
826
านบาทตามล
ตามลาดัาดับบ(2563:
(2563:1,086
1,086ล้ล้านบาท
านบาทและ
และ967
967ล้ล้านบาท
านบาทตามล
ตามลาดัาดับบ) )
ล้ล้านบาท
ค่ค่าใช้
าใช้จจ่ายที
่ายที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองกังกับบสัสัญญญาเช่
ญาเช่าทีาที่ไ่ไม่ม่ไได้ด้รรวมรั
วมรับบรู รู้ในหนี
้ในหนี้ ส้ สิ นิ นตามสั
ตามสัญญญาเช่
ญาเช่าและสิ
าและสินนทรัทรัพพย์ย์สสิ ทิ ทธิธิกการใช้
ารใช้

สสาหรั
าหรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
ค่ค่าใช้
าใช้จจ่ายที
่ายที่เกี่เกี่ย่ยวกัวกับบสัสัญญญาเช่
ญาเช่าระยะสั
าระยะสั้ น้ น
และสิ
และสินนทรัทรัพพย์ย์มมูลูลค่ค่าตาต่า ่า
ค่ค่าใช้
าใช้จจ่ายที
่ายที่เกี่เกี่ย่ยวกัวกับบการจ่
การจ่ายช
ายชาระค่
าระค่าเช่
าเช่าผัาผันนแปร
แปร

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2564
2564
2563
2563

134
134
55

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2564
2564
2563
2563
(ล้(ล้านบาท)
านบาท)
22
113
113
121
121
9393
99
55
99

1212 สิสินนทรัทรัพพย์ย์สสิ ทิ ทธิธิกการใช้
ารใช้โรงไฟฟ้
โรงไฟฟ้า า
งบการเงิ
งบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2564
2564
2563
2563
(ล้(ล้านบาท)
านบาท)
ราคาทุ
ราคาทุนน
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม
เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
สัสัญญญาที
ญาที่ค่ครบก
รบกาหนด
าหนด
ณณวัวันนทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม

435,046
435,046
22,648
22,648
-457,694
457,694

446,946
446,946
-(11,900)
(11,900)
435,046
435,046

ตัตัดดจจาหน่
าหน่ายสะสม
ายสะสม
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม
ตัตัดดจจาหน่
าหน่ายาย
สัสัญญญาที
ญาที่ค่ครบก
รบกาหนด
าหนด
ณณวัวันนทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม

(173,885)
(173,885)
(18,098)
(18,098)
-(191,983)
(191,983)

(167,960)
(167,960)
(17,825)
(17,825)
11,900
11,900
(173,885)
(173,885)

มูมูลลค่ค่าสุาสุททธิธิททางบั
างบัญญชีชี
ณณวัวันนทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม

265,711
265,711

261,161
261,161
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กฟผ. ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า แบบสัญญาบังคับผูกพันปริ มาณซื้ อขายไฟฟ้ า (Firm) กับ
บริ ษทั อู่ทองกรี นพาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็ นระยะเวลา 16 ปี 10 เดือน 15 วัน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 กฟผ. ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า แบบสัญญาบังคับผูกพันปริ มาณซื้ อขายไฟฟ้ า (Firm) กับ
บริ ษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) โดยมีหน่วยการผลิตทั้งหมดดังนี้ หน่วยการผลิตที่ 1
เริ่ มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (COD) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หน่วยการผลิตที่ 2 COD ในวันที่ 1 ตุลาคม
2564 หน่วยการผลิตที่ 3 มีวนั กาหนดเริ่ มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
หน่ วยการผลิตที่ 4 SCOD ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั กัลฟ์ เอสอาร์ ซี จากัด
COD ครบทุกหน่วยการผลิตแล้ว
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ราคาทุ
ราคาทุนน
ณณวันวัทีน่ ที1่ 1มกราคม
มกราคม2563
2563
เพิเพิ่มขึ่ม้ นขึ้น
โอน
โอน
จาหน่
จาหน่ายาย
ผลต่
ผลต่างจากการเปลี
างจากการเปลี่ยนแปลงอั
่ยนแปลงอั
ตรา
ตรา
แลกเปลี
แลกเปลี่ยนเงิ
่ยนเงินตราต่
นตราต่างประเทศ
างประเทศ
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563

1313 สิ นสิ นทรัทรัพพย์ ไย์ม่ไมม่ีตมัวีตตน
ัวตน

การไฟฟ้
การไฟฟ้าฝ่าายผลิ
ฝ่ ายผลิตแห่
ตแห่งประเทศไทย
งประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
สสาหรั
าหรับบปี ปีสิ้สิน้นสุ สุดวัดนวันทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2564
2564

2,141
2,141
6060
6464
(30)
(30)
55
2,240
2,240

42,989
42,989
11,378
11,378
-(3)(3)
-54,364
54,364

โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิ
คอมพิวเตอร์
วเตอร์และ
และ
ค่าค่ลิาขลิสิขทสิธิท์ ธิ์
สิ ทสิธิทกธิารใช้
การใช้ที่ดทินี่ดิน
ซอฟต์
ซอฟต์แวร์
แวร์

-475
475

475
475
----

400
400
6,499
6,499

6,270
6,270
-(171)
(171)
--

สิ ทสิธิทกธิารใช้
การใช้
สิ ทสิธิทใธินสั
ในสัญญญาซื
ญาซื้ อ ้ อ
ประโยชน์ในที
ในที่ ่ ขายไฟฟ้
ขายไฟฟ้าและพั
าและพั
ฒฒนานา
ประโยชน์
ราชพั
ราชพั
สดุสดุ
โครงการ
โครงการ
(ล้(ล้านบาท)
านบาท)

งบการเงิ
งบการเงินรวม
นรวม

-1717

1313
-44
--

การวิ
การวิจยั จยั
และพั
และพั
ฒฒนานา

-265
265

163
163
173
173
(71)
(71)
--

งานระหว่างาง
งานระหว่
ก่อก่สร้
อสร้างาง

405
405
63,860
63,860

52,051
52,051
11,611
11,611
(174)
(174)
(33)
(33)

รวม
รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2,240
55
48
(13)
26
3
2,359

54,364
6,987
61,351

สิ ทธิการใช้ที่ดิน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

475

475
-

สิ ทธิการใช้
ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ

324
6,832

6,499
9

สิ ทธิในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าและพัฒนา
โครงการ
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

32

17
15
-

การวิจยั
และพัฒนา

352

265
149
(62)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

327
71,401

63,860
7,191
1
(13)
35

รวม

งบการเงิิน
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ค่าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1,853)
(115)
(1)
29
(4)
(1,944)

(3,839)
(1)
3
(3,837)

สิ ทธิการใช้ที่ดิน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

(299)

(293)
(6)
-

สิ ทธิการใช้
ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ

(248)
(3,245)

(2,679)
(318)
-

สิ ทธิในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าและพัฒนา
โครงการ
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

(6)

(2)
(4)
-

การวิจยั
และพัฒนา

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(252)
(9,331)

(8,666)
(444)
(1)
32

รวม
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(3)
(2,064)

(3,838)

50,527
57,513

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
296
295

(1,944)
(110)
13
(20)

(3,837)
(1)
-

สิ ทธิการใช้ที่ดิน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

176
170

(305)

(299)
(7)
1
-

สิ ทธิการใช้
ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ

3,254
3,079

(182)
(3,753)

(3,245)
(326)
-

สิ ทธิในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าและพัฒนา
โครงการ
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

11
22

(10)

(6)
(4)
-

การวิจยั
และพัฒนา

265
352

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

54,529
61,431

(185)
(9,970)

(9,331)
(448)
14
(20)

รวม

งบการเงิิน
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,987
57
63
(29)
2,078
55
30
(13)
2,150

42,989
11,378
(3)
54,364
6,988
61,352

สิ ทธิการใช้ที่ดิน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

475
475

475
-

16
15
31

14
2
-

สิ ทธิการใช้
ประโยชน์ในที่
การวิจยั
ราชพัสดุ
และพัฒนา
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

258
138
(44)
352

162
166
(70)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

57,191
7,181
1
(13)
64,360

45,627
11,601
(5)
(32)

รวม
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(1,815)
(102)
13
(1,904)

(3,837)
(1)
(3,838)

50,527
57,514

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

263
246

(1,740)
(103)
(1)
29

(3,839)
(1)
3

สิ ทธิการใช้ที่ดิน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

ค่าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

176
169

(299)
(8)
1
(306)

(293)
(6)
-

11
20

(5)
(6)
(11)

(2)
(3)
-

สิ ทธิการใช้
ประโยชน์ในที่
การวิจยั
ราชพัสดุ
และพัฒนา
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

258
352

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

51,235
58,301

(5,956)
(117)
14
(6,059)

(5,874)
(113)
(1)
32

รวม
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ราคาทุ
ราคาทุ
นน
ณณวันวัทีน่ ที1่ มกราคม
1 มกราคม2563
2563
เพิเพิ
่มขึ่ม้ นขึ้น
จาหน่
จาหน่
ายาย
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563
และ
และ1 มกราคม
1 มกราคม2564
2564
เพิเพิ
่มขึ่ม้ นขึ้น
โอน
โอน
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2564
2564

1414 สิ นสิ นทรัทรัพพย์ ไย์ม่ไม่หหมุมุนนเวีเวียนอื
ยนอื่น่น

การไฟฟ้
การไฟฟ้าฝ่าฝ่ายผลิ
ายผลิตตแห่แห่งประเทศไทย
งประเทศไทย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
สสาหรั
าหรับบปี ปีสิสิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2564
2564

130,591
130,591
7,985
7,985
-138,576
138,576
8,418
8,418
-146,994
146,994

2,479
2,479
-103103
2,582
2,582

ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจย่าย
ในการเปิ
ในการเปิดหน้
ดหน้
าดิานดิน

2,497
2,497
-(18)
(18)

ที่ดทีิน่ดรอการพั
ินรอการพั
ฒนา
ฒนา

646646
--646646

646646
--2,025
2,025
--2,025
2,025

2,025
2,025
---

356356
--356356

356356
---

141,603
141,603
8,418
8,418
-150,021
150,021

133,618
133,618
7,985
7,985
--

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
รายจ่
รายจ่
ายรอการตั
ายรอการตั
ดบัดญบัชีญดชีา้ ดนเหมื
า้ นเหมื
องลิ
องลิ
กไนต์
กไนต์
ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจยในการ
่ายในการ
สารวจแหล่
สารวจแหล่
งแร่งแร่และ
และ
รวมรายจ่
รวมรายจ่
ายรอ
ายรอ
ดบัดญบัชีญดชีา้ ดนา้ น
สารวจเพื
สารวจเพื
่อการพั
่อการพั
ฒนา
ฒนา ค่าค่ทดแทนที
าทดแทนที
่ดิน่ดและ
ินและ ค่าค่ประทานบั
าประทานบั
ตรตร การตั
การตั
ขั้นขัต้้นนต้น
งานหมู
งานหมู
่บา้ ่บนอพยพ
า้ นอพยพ
แร่แร่
เหมื
เหมื
องลิ
องลิ
กไนต์
กไนต์
(ล้(ล้านบาท)
านบาท)

144,082
144,082
8,418
8,418
103103
152,603
152,603

136,115
136,115
7,985
7,985
(18)
(18)

รวม
รวม
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1,319

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินฝากเพื่อชดเชยค่าไฟรอการรับรู้
(ดูหมายเหตุ 15)
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(137,656)
(7,727)
(145,383)

(1,160)
(1,160)

920

(130,591)
(7,065)

(1,160)
-

ที่ดินรอการพัฒนา

ค่าใช้จ่าย
ในการเปิ ดหน้าดิน

ค่าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

266

(380)
(17)
(397)

(372)
(8)

42

(1,983)
(3)
(1,986)

(1,960)
(23)

208

(148)
(18)
(166)

(134)
(14)

งบการเงินรวม
รายจ่ายรอการตัดบัญชีดา้ นเหมืองลิกไนต์
ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจแหล่งแร่ และ
สารวจเพื่อการพัฒนา ค่าทดแทนที่ดินและ ค่าประทานบัตร
ขั้นต้น
งานหมู่บา้ นอพยพ
แร่
(ล้านบาท)

1,436

(140,167)
(7,765)
(147,932)

(133,057)
(7,110)

รวมรายจ่ายรอ
การตัดบัญชีดา้ น
เหมืองลิกไนต์

9,872

748
6,369

2,755

(141,327)
(7,765)
(149,092)

(134,217)
(7,110)

รวม

งบการเงิิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินฝากเพื่อชดเชยค่าไฟรอการรับรู้
(ดูหมายเหตุ 15)
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,422

ที่ดินรอการพัฒนา
1,611

ค่าใช้จ่าย
ในการเปิ ดหน้าดิน

งบการเงินรวม
รายจ่ายรอการตัดบัญชีดา้ นเหมืองลิกไนต์
ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจแหล่งแร่ และ
สารวจเพื่อการพัฒนา ค่าทดแทนที่ดินและ ค่าประทานบัตร
ขั้นต้น
งานหมู่บา้ นอพยพ
แร่
(ล้านบาท)
249
39
190

2,089

รวมรายจ่ายรอ
การตัดบัญชีดา้ น
เหมืองลิกไนต์

922
6,698

3,511

11,131

รวม
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ค่าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(130,591)
(7,065)
(137,656)
(7,727)
(145,383)

(1,139)
(1,139)

138,576
8,418
146,994

2,078
2,078

(1,139)
-

130,591
7,985

2,078
-

ที่ดินรอการพัฒนา

ค่าใช้จ่าย
ในการเปิ ดหน้าดิน

(380)
(17)
(397)

(372)
(8)

646
646

646
-

(1,983)
(3)
(1,986)

(1,960)
(23)

2,025
2,025

2,025
-

(148)
(18)
(166)

(134)
(14)

356
356

356
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจ่ายรอการตัดบัญชีดา้ นเหมืองลิกไนต์
ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจแหล่งแร่ และ
สารวจเพื่อการพัฒนา ค่าทดแทนที่ดินและ ค่าประทานบัตร
ขั้นต้น
งานหมู่บา้ นอพยพ
แร่
(ล้านบาท)

(140,167)
(7,765)
(147,932)

(133,057)
(7,110)

141,603
8,418
150,021

133,618
7,985

รวมรายจ่ายรอ
การตัดบัญชีดา้ น
เหมืองลิกไนต์

(141,306)
(7,765)
(149,071)

(134,196)
(7,110)

143,681
8,418
152,099

135,696
7,985

รวม

งบการเงิิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินฝากเพื่อชดเชยค่าไฟรอการรับรู้
(ดูหมายเหตุ 15)
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินฝากเพื่อชดเชยค่าไฟรอการรับรู้
(ดูหมายเหตุ 15)
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

939

939

ที่ดินรอการพัฒนา

1,611

920

ค่าใช้จ่าย
ในการเปิ ดหน้าดิน

249

266

39

42

190

208

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจ่ายรอการตัดบัญชีดา้ นเหมืองลิกไนต์
ค่าใช้จ่ายในการ
สารวจแหล่งแร่ และ
สารวจเพื่อการพัฒนา ค่าทดแทนที่ดินและ ค่าประทานบัตร
ขั้นต้น
งานหมู่บา้ นอพยพ
แร่
(ล้านบาท)

2,089

1,436

รวมรายจ่ายรอ
การตัดบัญชีดา้ น
เหมืองลิกไนต์

7,643

922
3,693

3,028

6,983

748
3,860

2,375

รวม

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุ ดนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
15

รายได้ ค่าไฟฟ้ าตามสู ตรการปรับอัตราค่ าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Ft) ค้ างรั บ/(ส่ วนเกิน) เงินฝากเพื่อชดเชยค่ าไฟฟ้ ารอ
การรับรู้ และเงินชดเชยค่ าไฟฟ้ ารอการรับรู้
รายได้ ค่าไฟฟ้าตามสู ตรการปรับค่ าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ Ft ค้ างรับ/(ส่ วนเกิน)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งสู งกว่าที่เรี ยกเก็บได้ในสู ตรการคานวณค่า Ft
คืนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า
คืนเงินรายได้จากการพิจารณาฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กาหนด
เงินบริ หารค่า Ft
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
(3,366)
1,879
42,309
457
(264)
(9,567)
4,129
38,943
(3,366)

รายได้ค่าไฟฟ้ าตามสู ตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Ft) รอการรับรู ้ จานวนเงิน 4,129 ล้านบาท ตามมติ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 ให้ กฟผ. เป็ นผูเ้ ก็บรักษาเงินเพื่อนาไปเป็ นเงินบริ หารค่ า Ft สาหรับรองรับความผันผวนของสถานการณ์ราคา
พลังงานของโลกที่จะกระทบต่อต้นทุนค่าเชื้ อเพลิงและค่าซื้ อไฟฟ้ าของประเทศไทย ซึ่ งรายการดังกล่าวได้แสดง
อยูใ่ นหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ต่อมาในการประชุ มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กกพ. มี มติเห็ นชอบให้นาเงินบริ หารค่า Ft ดังกล่าวมาปรับลดค่า
ไฟฟ้าให้แก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าผ่านการปรับลดค่า Ft ประจาเดือนมกราคม - เมษายน 2565
เงินฝากเพือ่ ชดเชยค่ าไฟฟ้ ารอการรับรู้
หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเงินชดเชยค่าไฟฟ้า
คืนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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14

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
748
778
174
234
(264)
922
748

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินชดเชยค่ าไฟฟ้ารอการรับรู้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
791
865
446
190
(264)
1,237
791

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเงินชดเชยค่าไฟฟ้า
คืนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
16

หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564
2563

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมในประเทศที่ไม่มีการค้าประกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมต่ างประเทศที่ไม่ มีการค้า
ประกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,861

-

-

-

1,504

60

-

-

5,365

60

-

-

39
17,477
320
76,617
9,990
104,443

45
13,687
67,665
9,988
91,385

39
8,144
76,617
84,800

45
10,176
67,665
77,886

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมในประเทศทีไ่ ม่มีการค้าประกัน
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
พันธบัตร กฟผ.
หุ้นกู้

5
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิิน

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินกู้ยืมต่ างประเทศที่ไม่ มีการค้า
ประกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในสกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
หุ้นกูส้ กุลเงินเยน
หุ้นกูส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว สุ ทธิ
เงินกู้ยืมจากกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื้นฐานที่ไม่ มกี ารคา้ ประกัน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
รวม

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

15,033

14,743

-

-

5,050
4,350
10,012
34,445

4,356
8,994
28,093

-

-

138,888

119,478

84,800

77,886

(9,709)
129,179

(10,424)
109,054

(5,038)
79,762

(8,938)
68,948

718
16,416
17,134

723
17,183
17,906

718
16,416
17,134

723
17,183
17,906

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิ จการมี วงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิ ได้เบิ กใช้เป็ นจานวนเงิน 50,226 ล้านบาท 855 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ 100 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (2563: 30,414 ล้ านบาท 350 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาและ
261 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย)
การค้าประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัท อี แ กท ไดมอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อยทางตรง ได้น าที่ ดิ นพร้ อม
สิ่ งปลู กสร้ างและเครื่ องจักรของบริ ษ ัท มู ลค่ารวม 231 ล้านบาท ไปเป็ นหลักทรั พ ย์ค้ าประกันวงเงิน สิ นเชื่ อ และ
หนังสื อค้ าประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง (2563: 233 ล้ านบาท)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้จดจานองที่ดิน
อาคารและโรงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ า 5 โครงการ มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี 988 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลียหรื อ
เทียบเท่า 23,958 ล้านบาท (2563: 1,011 ล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลียหรื อเทียบเท่ า 23,276 ล้ านบาท) เพื่อเป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ราช โคเจนเนอเรชั่น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้จดจานองที่ ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินทั้งหมดและเครื่ องจักรบางส่ วนเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การออกพันธบัตรของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
ในระหว่างปี 2564 กฟผ. ได้ออกพันธบัตรสาหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันในวงจากัด
(Private Placement Institution Investor : PP - II) โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน จานวน 4 รุ่ น ดังนี้
1. พัน ธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2564 ครั้ งที่ 1 จานวน 5,000 ล้า นบาท เพื่ อ สมทบโครงการลงทุ น และปรั บ ปรุ ง
ระบบส่ งไฟฟ้า พันธบัตรมีอายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 ต่อปี ซึ่ งจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 มีนาคม 2570
2. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จานวน 3,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนพันธบัตรที่ ครบกาหนดไถ่ถอน
พันธบัตรมีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.14 ต่อปี ซึ่ งจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 27 สิ งหาคม 2569
3. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 จานวน 3,900 ล้านบาท เพื่อทดแทนพันธบัตรที่ ครบกาหนดไถ่ถอน
พันธบัตรมี อายุ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปี ซึ่ งจะจ่ายดอกเบี้ ยทุก 6 เดือน และครบกาหนดไถ่
ถอน ในวันที่ 27 สิ งหาคม 2584
4. พัน ธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2564 ครั้ งที่ 4 จานวน 4,000 ล้า นบาท เพื่ อ สมทบโครงการลงทุ น และปรั บ ปรุ ง
ระบบส่ งไฟฟ้ า พันธบัตรมีอายุ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปี ซึ่ งจะจ่ายดอกเบี้ ยทุก 6 เดื อน และ
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 สิ งหาคม 2584
การลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan)
เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 บริ ษทั อาร์ เอช อิ นเตอร์ เนชั่นแนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“RHIS”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษัทย่อยทางอ้อม (ในฐานะผูก้ ู้) และบริ ษัท ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่อยทางตรง (ในฐานะ
ผูค้ ้ าประกัน) ได้ลงนามสั ญญาเงินกูส้ ่ งเสริ มความยัง่ ยืน (Sustainable Loan) จานวน 150 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
กับ International Finance Corporation (“IFC”) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การลงทุ น และ/หรื อ ช าระคื น เงิ น กู้ใ น
โครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรื อโครงการโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรื อโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย และ สปป. ลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 RHIS ยังไม่ได้เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าว
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมจากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบรู ปแบบโครงสร้าง
กองทุ นรวมโครงสร้ างพื้ นฐานโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุ ดที่ 1 (กองทุนรวมฯ) ที่ กฟผ. ต้องนาส่ งรายได้สุ ทธิ
(ค่าความพร้อมจ่าย (AP1) หัก เบี้ยประกันภัย) ของโรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ ชุดที่ 1 ตามสัญญาระหว่าง กฟผ. กับ
กองทุนรวมฯ ของ กฟผ. เป็ นรายไตรมาสตลอดอายุสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย โดยขนาดของ
กองทุนรวมฯ ไม่ต่ากว่า 19,000 ล้านบาท อายุของสัญญาการเข้าลงทุนประมาณ 20 ปี
กฟผ. จะบัน ทึ ก เงิ น ที่ ไ ด้จ ากการขายหน่ วยลงทุ น จ านวนเงิ น 20,855 ล้า นบาท (จ านวนหน่ วยลงทุ น 2,085.50
ล้านหน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 10 บาท) เป็ นหนี้ สินของ กฟผ. สาหรับรายได้ที่ กฟผ. นาส่ งให้กองทุนรวมฯ
ของ กฟผ. จะเป็ นการจ่ายในส่ วนของผลตอบแทนและการทยอยคืนมูลค่าเงินลงทุนจนครบอายุของสัญญา ทั้งนี้
กฟผ. ได้แต่งตั้งตัวแทนด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
2. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย
กฟผ. เข้าถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ จานวนเงิน 5,214 ล้านบาท (จานวนหน่วยลงทุน 521 ล้านหน่วย) คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 25 ของหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยแล้ว ทั้ง หมด ซึ่ งแสดงรวมอยู่ใ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 6,125 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนเผื่อขาย จานวน 6,204 ล้านบาท) ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กฟผ. ได้รับเงินปั น
ผลจากเงินลงทุนในกองทุนรวมฯ จานวน 323 และ 436 ล้านบาท ตามลาดับ
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าภายใต้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า

ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
หั ก ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู ้
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าภายใต้
สั ญญาซื้อขายไฟฟ้ า - สุ ทธิ

รวม
31 ธันวาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

45,812
(31,493)

41,343
(28,580)

504,280
(268,543)

452,211
(237,437)

550,092
(300,036)

493,554
(266,017)

14,319

12,763

235,737

214,774

250,056

227,537

ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
หั ก ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู ้
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าภายใต้
สั ญญาซื้อขายไฟฟ้ า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่ งปี
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่าหนึ่ งปี
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
(ล้ านบาท)

รวม
31 ธันวาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

48,621
(31,493)

43,918
(28,579)

512,035
(268,544)

462,775
(237,439)

560,656
(300,037)

506,693
(266,018)

17,128

15,339

243,491

225,336

260,619

240,675
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุนดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
17

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
หลังออกจากงาน

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

12,045

(ล้ านบาท)
10,986

11,754

10,741

3,895
15,940

5,798
16,784

3,895
15,649

5,798
16,539

ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2564

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนและงบแสดง
ฐานะทางการเงิน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,986

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
(ล้ านบาท)
11,983

10,741

11,767

463
333

500
362

440
329

477
354

26
46
11,854

12,845

26
11,536

12,598

15
1,425
758

31
(1)

1,459
744

-

1
14,053
(2,008)
12,045

12,875
(1,889)
10,986

13,739
(1,985)
11,754

12,598
(1,857)
10,741
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
กฟผ. จัด ให้ มีโครงผลประโยชน์ ค่ ารั กษาพยาบาลหลังออกจากงานเป็ นแบบไม่ จัด ตั้งกองทุ น วิ ธีการบัญ ชี ข้อ
สมมติ ฐานที่ สาคัญ และความถี่ ในการวัดมู ลค่าจะคล้ายกับที่ ใช้สาหรั บโครงการผลประโยชน์ เ มื่ อเกษียณอายุที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

262
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
5,798
5,424

277
134
6,209

290
138
5,852

170
(2,434)
3,945
(50)
3,895

5,852
(54)
5,798

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
- ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
- ผลประโยชน์รักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน
อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่า
รักษาพยาบาล
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละ)

0.51 - 8.0

1.69 - 4.5

2.2 - 2.82

3.11 - 3.23

2.82
2.75
4 ถึง 8

3.23
2.75
4 ถึง 8

2.82
2.75
6

3.23
2.75
5

8
0 ถึง 11.46

8
0 ถึง 15

8
0.08 ถึง 0.92

8
0.08 ถึง 0.92

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของกลุ่มกิจการ
และ กฟผ. เป็ น 11 ปี ถึง 28.70 ปี และ 11 ปี ถึง 15 ปี ตามลาดับ (2563: 11 ปี ถึง 24 ปี และ 11 ปี ถึง 15 ปี ตามลาดับ)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(1,063)

1,261

(1,036)

1,230

1,044

(904)

1,013

(878)

(36)

37

(30)

30
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ รักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
ผลประโยชน์ รักษาพยาบาลหลัง
ออกจากงาน
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
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งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(368)
377

445
(286)

(368)
377

445
(286)

(11)

11

(11)

11

(816)

946

(793)

919

1,006

(884)

976

(859)

(33)

34

(23)

24

(361)
443

431
(377)

(361)
443

431
(377)

(13)

13

(13)

13

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
18

ประมาณการหนีส้ ิ นเพื่อการฟื้ นฟูสภาพบริเวณเหมือง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
4,087
3,927
163
147
129
123
4,379
4,197
(82)
(84)
(23)
(26)
(661)
3,613
4,087

ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เพิ่มระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
หั ก

ค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูสภาพบริ เวณเหมือง
ค่าเสื่ อมราคา
ปรับปรุ งประมาณการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
19

ผลกระทบจากสั ญญาเช่ าภายใต้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าต่ อผลการดาเนินงาน

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

ก่อนผลกระทบจาก
สัญญาเช่า
2564
2563

ค่าเชื้อเพลิง
ค่าซื้อไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวมต้ นทุนขายไฟฟ้ า

110,037
378,313
42,780
531,130

103,187
348,306
45,031
496,524

172
4,994

20
4,876

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
สัญญาเช่า
2564
2563
(ล้ านบาท)
75,240
61,021
(159,403)
(141,949)
25,563
24,417
(58,600)
(56,511)

(13,409)
29,496

140
28,907

หลังผลกระทบจาก
สัญญาเช่า
2564
2563
185,277
218,910
68,343
472,530

164,208
206,357
69,448
440,013

(13,237)
34,490

160
33,783
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

ก่อนผลกระทบจาก
สัญญาเช่า
2564
2563

ค่าเชื้อเพลิง
ค่าซื้อไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวมต้ นทุนขายไฟฟ้ า

83,144
380,336
37,162
500,642

78,711
350,139
39,540
468,390

(52)
3,126

(213)
3,325

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
สัญญาเช่า
2564
2563
(ล้ านบาท)
101,128
84,520
(159,403)
(141,949)
28,856
27,894
(29,419)
(29,535)

(13,409)
31,403

128
31,312

หลังผลกระทบจาก
สัญญาเช่า
2564
2563
184,272
220,933
66,018
471,223

163,231
208,190
67,434
438,855

(13,461)
34,529

(85)
34,637

รายได้ และต้ นทุนจากการขายสิ นค้ าและบริการอื่น

รายได้ค่าบริ การโทรคมนาคม
รายได้จากการให้บริ การเดินเครื่ องและบารุ งรักษา
อื่น ๆ
รวม
ต้นทุนค่าบริ การโทรคมนาคม
ต้นทุนจากการให้บริ การเดินเครื่ องและบารุ งรักษา
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
184
185
184
185
2,869
2,591
4,089
3,342
778
677
778
331
3,831
3,453
5,051
3,858
14
1,682
615
2,311

17
1,765
163
1,945

14
2,752
615
3,381

17
2,238
163
2,418

กฟผ. มีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ ง กฟผ. ได้รับอนุมตั ิใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กฟผ. บันทึกต้นทุนค่าบริ การโทรคมนาคม ควบคู่กบั รายได้ค่าบริ การโทรคมนาคม ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2550 ซึ่ ง
เป็ นวัน ที่ กฟผ. ได้รั บ อนุ มัติให้ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากส านักงานคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ทั้งนี้ ต้นทุนค่ าบริ การโทรคมนาคมข้างต้น ไม่รวมค่ าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร และต้นทุนทางการเงิน ซึ่ งค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่ละรายการได้แสดงไว้ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนแล้ว
21

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าซื้อไฟฟ้า
ค่าเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าจ้างเหมาและค่าซ่อม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

22

218,910
185,780
53,221
22,833
5,009
5,298
491,051

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
206,357
220,933
208,190
165,161
184,839
163,920
53,604
51,033
51,730
21,566
22,162
20,888
5,290
3,559
3,354
4,156
6,375
5,576
456,134
488,901
453,658

เครื่ องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน รวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์

2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

857
1

-

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

-

-

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ยง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

6,100
-

3,441
-

-

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

-

566

656
2,652

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

6,100
1

3,441
1,423

656
2,652

รวม

-

-

3,023
-

ระดับ 1

6,100
1

1,442

-

ระดับ 2

-

418
-

656
2,652

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

6,100
1

3,441
1,442

656
2,652

รวม
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หนี้สินทางการเงินอื่น
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน
การป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้
ในการป้องกันความเสี่ยง
หนี้สินอนุพนั ธ์อื่น

2564
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
พันธบัตร กฟผ.
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

138

2
-

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

667

-

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ยง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

-

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

-

-

39
37,560
76,617
320
24,352

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2
138

667

39
37,560
76,617
320
24,352

รวม

ระดับ 1

-

-

-

2
138

667

41
37,933
79,133
26,802

ระดับ 2

-

-

341
-

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

2
138

667

41
37,933
79,133
341
26,802

รวม
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สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์

2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

843
-

6

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

-

-

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ยง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

6,204
-

1,471
-

-

มูลค่ าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

-

2,565

523
2,385

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

6,204
6

1,471
3,408

523
2,385

รวม

-

-

1,286
-

ระดับ 1

6,204
6

3,424

-

ระดับ 2

-

185
-

523
2,385

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

6,204
6

1,471
3,424

523
2,385

รวม

งบการเงิิน
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หนี้สินทางการเงินอื่น
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน
การป้องกันความเสี่ยง
หนี้สินอนุพนั ธ์อื่น

2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
พันธบัตร กฟผ.
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,008
-

-

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความ
เสี่ยง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

270

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

-

-

มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

-

45
28,430
67,665
23,338

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

1,008
270

45
28,430
67,665
23,338

รวม

ระดับ 1

-

-

1,008
270

49
29,011
73,912
27,739

ระดับ 2

-

-

ระดับ 3

มูลค่ ายุติธรรม

1,008
270

49
29,011
73,912
27,739

รวม
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-

-

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
พันธบัตร กฟผ.
-

-

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

2564
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เครื่ องมือที่ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี่ ยง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

6,100

25

มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

39
8,144
76,617

-

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
(ล้ านบาท)

25

39
8,144
76,617

6,100

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

-

-

-

-

41
8,480
79,133

6,100

ระดับ 2

-

-

25

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

25

41
8,480
79,133

6,100

รวม

งบการเงิิน
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-

-

2563
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
พันธบัตร กฟผ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เครื่ องมือที่ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี่ ยง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

-

6,204

มูลค่าตามบัญชี
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

45
10,176
67,665

-

45
10,176
67,665

6,204

เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
รวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

-

-

49
10,757
73,912

6,204

ระดับ 2

-

-

ระดับ 3

มูลค่ายุติธรรม

49
10,757
73,912

6,204

รวม

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ว ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ประเภท
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนใน
ความต้องการของตลาดที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน หรื อมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ตราสารหนี้และหนี้สิน
ทางการเงินอื่น

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
เทคนิ คการเปรี ยบเที ยบราคาตลาด / การคิ ดลดกระแสเงิ นสด ประเมิ นมูลค่า
ยุติธรรมโดยพิจารณาถึง (1) ราคาเสนอซื้ อขายในปั จจุบนั หรื อราคาเสนอซื้ อ
ขายล่าสุ ดสาหรั บหลักทรั พ ย์ที่ค ล้ายคลึ ง กันในตลาดที่ ไม่ มีส ภาพคล่องและ
(2) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่คานวณจากอัตราคิดลดที่อา้ งอิงจากราคาเสนอซื้ อขาย
ของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาไถ่ถอนและระดับสิ นเชื่ อที่คล้ายคลึงกันซึ่ งมีการ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ปรับปรุ งด้วย illiquidity factor
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน

การกาหนดราคาสั ญ ญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า มู ลค่ า ยุติ ธรรมอ้างอิ งราคาซื้ อ ขาย
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปั จจุบนั
คานวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพ
ดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
Swap model มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใช้เส้น
อัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้
Black-Scholes model / การคิดลดกระแสเงินสด
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการของกลุ่มกิจการมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ของกลุ่มกิจการ คณะกรรมการของกลุ่มกิจการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและ
ติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนิ นการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการของกลุ่มกิจการอย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มกิ จการจัดทาขึ้นเพื่ อระบุ และวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ กลุ่มกิ จการเผชิ ญเพื่ อ
กาหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ ใน
ตลาดและการดาเนิ นงานของกลุ่มกิ จการ กลุ่มกิจการมี เป้ าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบียบและมีประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงาน
ทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มกิจการกากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่มกิจการ
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มกิจการกากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทา
หน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี พิเศษและจะ
รายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มกิจการ หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ ที่เป็ นลูกค้า
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดงบการเงิิ
วันที่ 31 ธันนวาคม 2564
(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ ง ๆ ณ
วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดง
ไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากลูกค้ารายหลักของกลุ่มกิจการเป็ นหน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่ วยงาน
ราชการและมี ค วามเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ในระดับ ต่ า ฝ่ ายบริ ห ารไม่ ไ ด้ค าดว่ า จะเกิ ด ผลเสี ย หายที่ มี
สาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
กลุ่มกิจการจากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสู งสุ ด
ที่ 1 เดือน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อย
ค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
คานวณโดยพิ จารณาจากอายุหนี้ ค งค้างนับจากวันที่ ถึงกาหนดชาระส าหรั บลูกหนี้ แต่ ละราย และ
สะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมอง
ของกลุ่มกิจการที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7
(ข.1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิ จการจากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่องและคู่สัญญาที่ มี
ความน่ าเชื่ อถือ ซึ่ งจะต้องพิจารณาอันดับเครดิตของคู่สัญญาที่ จดั อันดับโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากล
กลุ่มกิ จการติ ด ตามการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตด้วยการติ ด ตามการจัด อันดับเครดิ ต
ภายนอกที่มีการเผยแพร่ เพื่อประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ณ วันที่รายงาน
โดยไม่ได้ถูกสะท้อนในอันดับเครดิตที่เผยแพร่ หรื อไม่
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางต่อไปนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
2563
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ มื
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า

งบการเงินรวม
ผลขาดทุนด้าน ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอด จะเกิดขึ้นตลอด
อายุ - ไม่ดอ้ ยค่า อายุ - ด้อยค่า
(ล้ านบาท)

รวม

563
3,377
17,687
21,627

-

-

563
3,377
17,687
21,627

(159)
21,468

-

-

(159)
21,468

2,566
2,942
5,508

-

-

2,566
2,942
5,508

(35)
5,473

-

-

(35)
5,473
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวังบการเงิิ
นที่ 31 ธันนวาคม 2564

ผลขาดทุนด้าน
รายการเคลื่อนไหวของค่ าเผื่อ
เครดิตที่คาดว่า
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ า จะเกิดขึ้นใน 12
จะเกิดขึ้น
เดือนข้างหน้า
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ชาระคืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ได้มา
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ได้มา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ผลขาดทุนด้าน ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอด จะเกิดขึ้นตลอด
อายุ - ไม่ดอ้ ยค่า อายุ - ด้อยค่า
(ล้ านบาท)

รวม

35

-

-

35

(6)
(1)
1

-

-

(6)
(1)
1

130
159

-

-

130
159

15

-

-

15

3
17
35

-

-

3
17
35

(ข.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่ มกิ จการที่ เกิ ด จากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดและสิ นทรั พ ย์
อนุ พนั ธ์ มีจากัดเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ งกลุ่มกิจการพิจารณาว่ามีความ
เสี่ ยงด้านเครดิตต่า
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข.1.4) การค้ าประกัน
กลุ่มกิจการมีนโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่หนี้ สินของภายในกลุ่มกิจการเท่านั้น ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม กิ จ การออกหนั งสื อ ค้ า ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ กับ ธนาคารส าหรั บ บริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 5, 24)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มกิ จการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับ ของเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มกิจการ และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดย
แสดงจานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการอื่น
พันธบัตร กฟผ.
หุน้ กู้
เงินกูย้ ืมจากกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้ านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

5,365
91,313
16,149
39
37,560
320
76,617
24,352

5,365
91,313
16,149
8
5,938
11
5,479
2,231

31
30,393
45
29,840
3,213

6
4,570
330
65,611
24,446

5,365
91,313
16,149
45
40,901
386
100,930
29,890

17,134

1,750

7,511

16,271

25,532

รวม
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สิ้นสุ ดวันนที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าอื่น
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้
ในการป้องกันความเสี่ ยง

2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
พันธบัตร กฟผ.
หุน้ กู้
เงินกูย้ ืมจากกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้ านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

250,056
2,559
521,464

45,812
531
174,587

165,283
1,067
237,383

338,997
2,724
452,955

550,092
4,322
864,925

138

-

138

-

138

2

2

-

-

2

667
807

173
175

295
433

199
199

667
807

60
62,582
9,460
45
28,430
67,665
23,338

60
62,582
9,460
8
3,875
9,346
261

31
23,724
27,245
5,269

14
3,433
52,506
23,832

60
62,582
9,460
53
31,032
89,097
29,362

17,906

1,797

7,440

18,105

27,342
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รวม

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าอื่น

หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้
ในการป้องกันความเสี่ ยง

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้ านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

227,537
2,205
439,228

41,343
499
129,231

147,616
820
212,145

304,595
2,564
405,049

493,554
3,883
746,425

24

24

-

-

24

242

-

-

242

242

4

4

-

-

4

1,008
1,278

198
226

299
299

511
753

1,008
1,278

รวม
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีงบการเงิิ
สิ้นสุ ดวันนที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
พันธบัตร กฟผ.
เงินกูย้ ืมจากกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าอื่น
2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมจากกระทรวงการคลัง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
พันธบัตร กฟผ.
เงินกูย้ ืมจากกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้ านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

92,569
12,330
39

92,569
12,330
8

31

6

92,569
12,330
45

8,144
76,617

2,255
5,479

6,170
29,840

305
65,611

8,730
100,930

17,134

1,750

7,511

16,271

25,532

260,619
884
468,336

48,621
361
163,373

172,050
557
216,159

339,985
5
422,183

560,656
923
801,715

63,928
8,491
45

63,928
8,491
8

31

14

63,928
8,491
53

10,176
67,665

2,313
9,346

7,800
27,245

930
52,506

11,043
89,097

17,906

1,797

7,440

18,105

27,342

240,675

43,918

155,600

307,175

506,693

282
รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

รวม

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าอื่น

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

719
409,605

375
130,176

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้ านบาท)
387
198,503

6
378,736

รวม

768
707,415

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มกิ จการมี ความเสี่ ยงที่ มูลค่ ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมื อทางการเงินจะมี ความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
(ข.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิ จการมี ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อและการขายที่ เป็ นสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ กลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ในสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ ครบกาหนดชาระน้อย
กว่าหนึ่ งปี สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทาสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้ อ
และขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในภายหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการและ กฟผ. มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัน
เป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาคัญดังนี้
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินประกันผลงาน)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
ความเสี่ ยง
ประมาณการยอดซื้อสิ นค้า
ยอดรวมความเสี่ ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ
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งบการเงินรวม
เงินเยน
เงินกีบ
ญี่ปนุ่
ลาว
(ล้ านบาท)

อื่น ๆ

รวม

6,165

16

-

42

6,223

4,300
10
1,055

6

-

101

4,300
10
1,162

1,209
(7) )
(380) )
(5)

508
(17)
(509)

1,209
600
585
(6,027)
(3,726)

600
77
(6,003)
(2,832)
(8,043)
-

(30)
(4,352)

-

-

(8,073)
(4,352)

(123,302)
(3,185)
(1,445)

(43)
(685)

-

(699)

(123,345)
(3,185)
(2,829)

(132,603)

(5,475)

1,204

(574)

(137,448)
(4)
(137,452)
169
4,356
(132,927)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าพัฒนาโครงการรอเรี ยกเก็บ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินประกันผลงาน)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
ความเสี่ ยง
ประมาณการยอดซื้อสิ นค้า
ยอดรวมความเสี่ ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
เงินเยน
เงินกีบ
ญี่ปนุ่
ลาว
(ล้ านบาท)

1,230

29

4,158
8
132

-

อื่น ๆ

รวม

-

15

1,274

-

-

240

4,158
8
372

539
42
(1,930)
(355)

(15)
(69)

1,286
(5)

440
(18)
(229)

1,286
539
482
(1,963)
(658)

(7,158)
-

(29)
(4,357)

-

-

(7,187)
(4,357)

(113,938)
(4,878)
(1,831)

(72)
(1,358)

-

(1,078)

(114,010)
(4,878)
(4,267)

(123,981)

(5,871)

1,281

(630)

(129,201)
(2)
(129,203)
51
4,361
(124,791)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินประกันผลงาน)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
ความเสี่ ยง
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินประกันผลงาน)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
ความเสี่ ยง
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เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเยน
ญี่ปนุ่
อื่นๆ
(ล้ านบาท)

รวม

5,496
10
104
(6,003)
(515)

16
(6)
(13)

42
101
(17)
(471)

5,554
10
205
(6,026)
(999)

(8,043)
(123,302)
(1,445)

(30)
(43)
(685)

(670)

(8,073)
(123,345)
(2,800)

(133,698)

(761)

(1,015)

(135,474)

1,173
8
132
(1,930)
(118)

29
(15)
(28)

15
240
(17)
(192)

1,217
8
372
(1,962)
(338)

(7,158)
(113,938)
(1,831)

(29)
(72)
(1,358)

(1,078)

(7,187)
(114,010)
(4,267)

(123,662)

(1,473)

(1,032)

(126,167)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ เนื่ องจากตราสารหนี้
และเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปรทาให้กลุ่มกิจการมี ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย กลุ่ม
กิ จการได้ลดความเสี่ ยงดังกล่ า วด้ว ยการท าให้ มั่นใจว่า ตราสารหนี้ และเงิ นกู้ยืม ส่ วนใหญ่ มี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ โดยใช้อนุพนั ธ์และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นหลัก เพื่อจัดการความผันผวนใน
อัตราดอกเบี้ยสาหรับตราสารหนี้และเงินกูย้ มื บางรายการ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครื่องมือทางการเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีความเสี่ ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

4,103
(23,879)

3,750
(18,254)

-

-

(19,776)
16,476
(3,300)

(14,504)
(1,032)
(15,536)

-

-

สัญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากับ
สถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการ
ซื้ อสิ นค้า กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยทาสัญญาซื้ อสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาจานวน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ด้วยสกุลเงินบาทจานวนเงิน 105 ล้านบาทและสกุล
เงินเหรี ยญโครนาสวีเดนจานวน 17 ล้านเหรี ยญโครนาสวีเดน ด้วยสกุลเงินบาทจานวนเงิน 64 ล้าน
บาท สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดในระหว่างเดือนมกราคม 2565 (2563: ซื ้อสกุลเงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
จานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ด้ วยสกุลเงินบาทจานวนเงิน 51 ล้ านบาท)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรังบการเงิิ
บปี สิ้นสุ ดนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
กลุ่ ม กิ จการได้ทาสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย และอัต ราแลกเปลี่ ย นสกุ ลเงิ น หลายสั ญ ญากับ
สถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศที่ เกิดจากเงินกูย้ ื ม มูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยสกุลเงินบาทเป็ น
จานวนเงิ นรวม 1,421 ล้านบาท สกุ ลเงิ นเยนเป็ นจานวนเงิ นรวม 15,000 ล้านเยน และสกุลเหรี ย ญ
ออสเตรเลี ยเป็ นจานวนเงินรวม 445 ล้านเหรี ยญออสเตรเลี ย และสกุลเงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาเป็ น
จานวนรวม 157 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาโดยคู่สั ญญามี ข ้อตกลงจะจ่ายชาระดอกเบี้ ยและเงินต้น
ระหว่างกันตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ ระบุไว้ในสัญญา (2563: สกุลเงิ นบาทเป็ นจานวนเงิ นรวม
2,823 ล้ านบาท สกุลเงิ นเยนเป็ นจานวนเงิ น รวม 15,000 ล้ านเยน และสกุ ลเหรี ยญออสเตรเลีย เป็ น
จานวนเงินรวม 490 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย)
23

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็ นประโยชน์ต่ อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อ
ดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

24

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ภาระผูกพันของกลุ่มกิจการ
หนังสื อคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้ามีภาระผูกพันภายใต้หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อ
ใช้เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ในการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติ จานวน 1,479 ล้านบาท 10 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 5 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 1,946 ล้านบาท (2563: 1,053 ล้ านบาท
12 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 22 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย รวมเป็ นจานวนทั้งสิ ้น 1,927 ล้ านบาท)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Standby Letters of Credit
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันภายใต้ Standby Letters of Credit เพื่อใช้ค้ าประกันเงินสารองเพื่อ
การชาระหนี้ (Debt Service Reserve Guarantee) ของการร่ วมค้า และค้ าประกันการเพิ่มทุนในการร่ วมค้าจานวน
1,600 ล้านบาท 25 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 18 ล้านเยน รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 2,948 ล้านบาท (2563: 1,600
ล้ านบาท 25 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 30 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย รวมเป็ นจานวนทั้งสิ ้น 3,046 ล้ านบาท)
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้วางหลักประกันเงินทุ น และหลักทรัพย์ค้ าประกันให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูข้ องบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในสัญญาการสนับสนุนของผูถ้ ือหุ ้น(Shareholder Support and Subordination Deed:
SSSD) และสั ญ ญาหลักประกันบัญ ชี (Account Agreement: AA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลักประกันเงินทุ น
และหลักประกันบัญชี มีวงเงิ นคงเหลื อจานวน 143 ล้านบาท และ 12 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นจานวน
ทั้งสิ้ น 548 ล้านบาท (2563: 12 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 162 ล้ านบาท รวมเป็ นจานวนทั้งสิ ้น 525 ล้ านบาท)
วงเงินธุรกรรมที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีวงเงินธุ รกรรมที่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ นจานวนเงิน 4,828 ล้านบาท และ 1,303 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2563 : 7,232 ล้ านบาท 1,066 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา 210 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย และ 182
ล้ านเหรี ยญยูโร)
สัญญาซื ้อจ้ าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาจ้างที่ปรึ กษาจานวน 88 ล้านบาท
และ 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2563: 88 ล้ านบาท)
สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่ องและบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทย่อยแห่ งหนึ่ งมี ภาระผูกพันภายใต้สั ญญาปฏิ บตั ิ การเดิ น เครื่ องและบารุ งรั กษา
โรงไฟฟ้ากับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ง เป็ นระยะเวลา 19 ปี นับจากวันที่ระบุในสัญญา ตามเงื่อนไขของสัญญาผูใ้ ห้บริ การ
รายดังกล่าวจะต้องดาเนิ นการผลิตกระแสไฟฟ้าและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยมีค่าบริ การ
ในการบารุ งรักษาหลักตามรอบการใช้งานเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาซื ้อขายเชื ้อเพลิง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ ง มี ภ าระผูกพัน ภายใต้สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ามัน เตากับ บริ ษ ัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเก็บสารองน้ ามันเตาและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังความ
ร้อนราชบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อน้ าดิบกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อซื้ อน้ า
ดิบตามจานวน ราคา และเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญาเป็ นระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2573
และต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี อัตโนมัติ ตลอดอายุการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่ โรงไฟฟ้า (Contractual Service Agreement)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่ วมกับ คู่ สั ญ ญาร่ วมค้า General Electric International Operations Company Inc.และ GE Energy Parts, Inc.
เป็ นจานวนเงิ น 76 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา สัญญาดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ลงนามในสัญญาจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดการเดิ น เครื่ องของอุ ป กรณ์ กั ง หั น แก๊ ส ตามสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า ในปี 2570 (2563: 97 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริ กา)
นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเปิ ดเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตจานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ
วัน ที่ 31 ธันวามคม 2564 บริ ษ ัทย่อยดังกล่ าวมี เล็ต เตอร์ ออฟเครดิ ต คงเหลื อที่ ยงั ไม่ ไ ด้ใช้จานวน 6 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา (2563: 6 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ภาระผูกพันภายใต้สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่โรงไฟฟ้ ากับผู ้
ให้บริ การรายหนึ่ ง เป็ นจานวน 15 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ระบุในสัญญา (2563:
19 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าและไอนา้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทย่อยสองแห่ งมี ภ าระผูกพันภายใต้สั ญ ญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าค
(กฟภ.) แบบ Feed-in Tariff(FiT) โดยสัญญาจะสิ้ นสุ ดอายุในเดือนตุลาคม 2570 และเดือนมีนาคม 2572 ตามลาดับ
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาขายไอน้ ากับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งตามจานวน
และราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา เป็ นระยะเวลา 10 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 และต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 1 ปี
จนกว่าจะมีการยุติสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาขายกระแสไฟฟ้ าและพลังงานไอน้ ากับ
บริ ษทั แห่งหนึ่งตามจานวนและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา เป็ นระยะเวลา 37 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2557
สัญญาซ่ อมบารุ งเครื่ องยนต์ กังหั นก๊ าซ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริ การระยะยาวกับบริ ษทั ในต่างประเทศ
แห่ งหนึ่ งเพื่ อการดู แล และซ่ อมบารุ งเครื่ องยนต์กังหันก๊าซของบริ ษทั ย่อย โดยมี ค่ าบริ การตามที่ ระบุในสั ญญา
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สัญญาบริ การจัดส่ งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ภาระผูกพัน ภายใต้สัญญาบริ การจัดส่ งพลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิ ตจาก
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ไปยังจุดส่ งมอบไฟฟ้ า กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 17 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนมี นาคม 2563
และต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 1 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา
สัญญาซื ้อขายเชื ้อเพลิงชีวมวล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อเชื้ อเพลิงชี วมวลกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ตามจานวนและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 สิ งหาคม 2553 จนกว่าจะมีการยุติสัญญา
สัญญาให้ บริ การเดินเครื่ องและบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญารับบริ การด้านการจัดการและรับคาแนะนา
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานและซ่ อมบารุ งโรงไฟฟ้ ากับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ตามราคาที่ กาหนดไว้ในสัญญา สิ้ นสุ ดสัญญา
วันที่ 31 ธันวาคม 2566
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลื อตามสัญญางาน
ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ส่ ว นต่ อ ขยาย (Engineering Procurement and Construction Contract 31.2 MW) และสั ญ ญา
ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบอื่นๆ เป็ นจานวนเงิน 464 ล้านบาท 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 2,845 ล้านเยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลื อตามสัญญางาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานลม (Engineering Procurement & Construction Contract) และสัญญาบริ การอื่น ๆ เป็ น
จานวนเงิน 1 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (2563: 27 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลือตามสัญญาจัดหาอุปกรณ์
และบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วม และจัดหาอุปกรณ์การก่อสร้างอาคาร เป็ นจานวนเงิน 765 ล้านบาท
28 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 154 ล้านเหรี ยญโครนาสวีเดน
สัญญาการจานาหุ้น
บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าได้นาใบหุ ้นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าหลายแห่ ง ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันการกูย้ มื เงินแก่เจ้าหนี้เงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าดังกล่าว
การลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริ มความยัง่ ยืน (Sustainable Loan)
เมื่ อวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้ล งนามสั ญ ญาเงิ น กู้ส่ งเสริ ม ความยัง่ ยืน (Sustainable Loan)
จานวน 150 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กากับ International Finance Corporation ("IFC") โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อการ
ลงทุน และ/หรื อชาระคืนเงินกู้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรื อโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม และ/หรื อโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภาระผูกพันของ กฟผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กฟผ. มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วมกับผูผ้ ลิตไฟฟ้าจานวน 3,827,374 ล้านบาท (2563: 3,807,944 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กฟผ. มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อจ้างจานวน 61,854 ล้านบาท (2563: 70,270 ล้ านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กฟผ. มี ย อดเงิ น คงเหลื อ ของ Letter of Credit ที่ ย ัง ไม่ ห มดอายุ ท้ ั งหมดประมาณ
1,592 ล้านบาท (2563: 3,457 ล้ านบาท)
25

เรื่ องอื่นๆ
การอนุมัติการเข้ าซื้อหุ้นเพือ่ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2564 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“RHIS”)
ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อ ม เข้า ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ในบริ ษ ัท PT Paiton Energy และบริ ษัท Minejesa Capital B.V. ใน
สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 45.52 และในบริ ษทั IPM Asia Pte. Ltd. ในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 65 และมีมติอนุ มตั ิ
ให้ RATCH และ/หรื อ RHIS จัดสรรเงินลงทุน ณ วันโอนหุน้ ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุน้ สามัญดังกล่าว

26

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การออกพันธบัตรของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
เมื่ อวันที่ 1 มี นาคม 2565 กฟผ. ได้ออกพันธบัตรส าหรั บการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ ผูล้ งทุ นสถาบัน
ในวงจ ากัด (Private Placement Institution Investor : PP - II) โดยกระทรวงการคลังไม่ ค้ าประกัน ผ่ านผูจ้ ัด การ
การจัดจาหน่าย จานวน 3 รุ่ น เพื่อสมทบการลงทุนโครงการปรับปรุ งระบบส่ งไฟฟ้า ดังนี้
1. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,100 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.94 ต่อปี
2. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,100 ล้านบาท มีอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.19 ต่อปี
3. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 วงเงิน 4,500 ล้านบาท มีอายุ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ต่อปี
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิงบการเงิิ
้นสุ ดวันทีน่ 31 ธันวาคม 2564
การจัดหาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan เพือ่ เสริมสภาพคล่ องทางการเงินในปี 2565 - 2567
วันที่ 8 มี นาคม 2565 คณะรั ฐมนตรี มีมติเห็ นชอบให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) กู้เงิ นเพื่ อเสริ ม
สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ในปี 2565-2567 ภายใต้กรอบวงเงิ นไม่ เกิ น 25,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการจัด หาเงิ นกู้ใน
รู ปแบบ Term Loan อายุไม่เกิน 3 ปี โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน
การอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2564
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษัท ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2565
คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี
2564 ในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 3,625 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลที่เหลือในอัตราหุ ้นละ 1.35 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 1,958 ล้านบาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน 2565
การเพิม่ ทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ราช กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) (“RATCH”) เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2565
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ RATCH จาก 14,500 ล้านบาท เป็ น 22,192 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญจานวน 769 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ ้นละ 10 บาท รวม 7,692 ล้านบาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
สามัญเดิ มของ RATCH ตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น โดยไม่ จัดสรรให้ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ จะท าให้บริ ษัทมี หน้าที่ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่ งกาหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการเสนอขายหุ ้นสามัญ
ที่ออกใหม่
เงินลงทุนในบริษัท หินกองเพาเวอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง ได้เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญใน บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ จากัด (“HKP”) จาก บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (“HKH”) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นเดิม เพื่อเข้าร่ วมดาเนิ นงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วมหิ นกอง ในจังหวัดราชบุรี โดยได้จ่ายชาระค่า
หุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 51 เป็ นจานวนเงิน 464 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 0.20 ล้านหุ ้น ชาระเต็มมูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ น้ สามัญ 185 ล้านหุ ้น จ่ายชาระค่าหุ ้นร้อยละ 25) ส่ งผลให้ HKP มีสถานะเป็ นการ
ร่ วมค้าทางอ้อมของกลุ่มกิจการ
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายหลังการโอนหุ ้นบรรลุผลสาเร็ จ ส่ งผลให้โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้นใน HKP ประกอบด้วย RATCH ร้อยละ 51 และ
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 49
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมหิ นกอง จังหวัดราชบุรี เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมจานวน 2 เครื่ อง
ขนาดกาลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ มีกาหนดเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ในปี 2567 และ 2568 ตามลาดับ
27

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงิ น ปี 2563 บางรายการได้มี ก ารจัด ประเภทรายการใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การน าเสนอ
งบการเงินปี 2564 ดังนี้

ตามที่รายงานไว้เดิม

2563
การจัดประเภท
รายการใหม่
(ล้ านบาท)

ตามที่จดั
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

54,179
8,108
62,608
9,434

(440)
440
(26)
26
-

53,739
8,548
62,582
9,460

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

54,230
7,801
63,954
8,465

(440)
440
(26)
26
-

53,790
8,241
63,928
8,491

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการของกลุ่มกิจการ เนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามี
ความเหมาะสมมากกว่า
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Empower the Movement of Carbon Neutrality

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
กฟผ. มีีค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่ บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ในรอบปีีบััญชีี 2564
เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 5,000,000 บาท
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รายงานประจำำ�ปีี 2564 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.)

เลขที่ 53 หมู  2 ถนนจรั ญ สนิ ท วงศ ตํ า บลบางกรวย อํ า เภอบางกรวย จั ง หวั ด นนทบุ รี 11130
โทรศั พ ท 0 2436 1416 โทรสาร 0 2433 5523 www.egat.co.th
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กฟผ. การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

