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วาระที่ 6.2.9 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2561
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2560 ที่กาหนดให้สรุปรายงาน
ผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทุกครั้ง เพื่อให้ ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามที่กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
19 มิ.ย. 2561 ในเรื่องการพิจารณาสร้าง Business Model ของ กฟภ. นั้น
2. การพิจารณา
เลขานุการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดทาสรุปประเด็นข้อสังเกต
ในการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
มอบหมายหน่วยงาน
เรื่อง
ประเด็นข้อสังเกต
รับผิดชอบ
1. การจัดทา Business Model 1.1 จากเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประกอบกับปัจจุบัน - รผก.(ย)
รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะมีนโยบายการเปิดเสรีด้านพลังงาน
ของ กฟภ.
ท าให้ บ ริ ษั ท เอกชนเข้ า มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นผลิ ต และ
จ าหน่ ายพลั งงานแข่ งกั บ กฟภ. ดั งนั้ น กฟภ. ควรปรั บ
กลยุทธ์ เพื่อ รับ มือ และปรับ ตัว โดยจัด ประชุม หารือ
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจ ให้มีเป้าหมาย
และวิธีการดาเนิน งานที่ชัด เจนและครบถ้ว น โดยอาจ
จัด ตั้ง บริษัท เอกชนร่ว มกัน หรือ หา Partner เพื่อ ให้
สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้
1.2 กฟภ. ควรกาหนดเป้า หมายในการทางานว่ า
- รผก.(ย), รผก.(ป)
Key Success Factor ของ กฟภ. คืออะไร แล้วดาเนินการ และ รผก.(บ)
อย่ า งไรให้ อยู่ใ นขอบเขตของกฎหมาย โดย กฟภ.
ควรกาหนดเงื่อนไขเรื่องความเป็นทรัพย์สินของรัฐไว้ด้วย
เพราะ กฟภ. เป็นเจ้าของระบบจาหน่าย เมื่อรัฐบาลเปิด
เสรีด้านพลังงาน ภาคเอกชนจะเข้ามาดาเนินการผลิต
และจาหน่ายพลังงานผ่านระบบจาหน่ายของ กฟภ.
ดังนั้น กฟภ. ต้องกาหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ด้วย
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มอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบ
1.3 ในการพั ฒ นางานด้ า นธุ ร กิ จ กฟภ. ควรจั ด ตั้ ง - รผก.(ย)
คณะทางานหรือหน่ว ยงานที่เสมือนธุรกิจ และปรับลด
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง ลดข้ อ จ ากั ด ในด้ า น
กฎระเบี ย บเพื่อ ให้ คณะทางานหรือหน่ ว ยงานดัง กล่ า ว
สามารถดาเนินการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึง
อาจพิจ ารณาให้อานาจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อความ
คล่ อ งตั ว โดยให้ พ นั ก งานรุ่ น ใหม่ เ ข้ า มาด าเนิ น การ
เพื่อสร้างสัญชาตญาณทางธุรกิจ หรือการแข่งขัน
1.4 ควรตั้งทีมกฎหมายเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก - รผก.(วก) (คุณสมลักษณ์)
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ รวมถึงข้อบังคับ และกฎหมาย
และ อส.กม.
ที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือการแข่งขัน
ทางธุรกิจ เพราะนอกจากจะทาให้การดาเนินงานล่าช้า
แล้วยังเป็นส่วนที่ทาให้เกิดต้นทุนด้วย
ประเด็นข้อสังเกต

1.5 หัวใจของการทาธุรกิจคือ “การแข่งขัน” ดังนั้น
- รผก.(ย)
ในการจัดทา SWOT Analysis ควรพิจารณาถึงมิติของ
การแข่งขันด้วย เช่น การเป็นผู้นาทางการตลาด เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในการนาไปดาเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ หรือ Business Model
เป็นต้น
1.6 หน่วยงานด้านนวัตกรรม ไม่จาเป็นต้องมีผลงานด้าน - รผก.(ว)
นวัตกรรมมากชิ้น แต่ควรมีผลงานที่สามารถนามาต่อยอด
ทางธุรกิจได้จริง
1.7 ในการดาเนินธุรกิจต้องชัดเจนว่า กฟภ. ต้องการ
จาหน่ายอะไร และควรศึกษาว่าขนาดของรายได้หรือ
กาไรคุ้มค่าต่อการดาเนินการหรือไม่

- รผก.(ย) และ รผก.(บ)

1.8 กฟภ. มีความได้เปรียบในการทาธุรกิจโทรคมนาคม
เนื่องจากมีสายสื่อสาร รวมถึงระบบจาหน่ายครอบคลุม
ทั่วประเทศ หาก กฟภ. มีธุรกิจโทรคมนาคมที่เข้มแข็ง
ก็จะสนับสนุนการดาเนินงานระบบต่าง ๆ ของ กฟภ.
เช่น ระบบ AMR AMI SCADA หรือ GIS รวมถึง
Blockchain ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

- รผก.(ย), รผก.(ว),
รผก.(ทส) และ รผก.(ป)
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ประเด็นข้อสังเกต
1.9 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
คณะกรรมการ กฟภ. ที่เกิดขึ้นจริงด้วย
1.10 สายงานต่าง ๆ ควรบูรณาการการทางาน รวมถึง
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

มอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบ
- ทุกสายงาน
- ทุกสายงาน

1.11 กฟภ. ควรกาหนดแนวทางการตลาด เช่น หาก SPP - รผก.(ย)
ลดราคาค่าไฟฟ้า จะให้การไฟฟ้าเขตใช้วิธีทางการตลาด
แบบใดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
1.12 กฟภ. จัดซื้อเทคโนโลยีค่อนข้างมาก เช่น จัดซื้อ
- ทุกสายงาน
ระบบ GIS ระบบ ERP ตามโครงการ CBS2 ดังนั้น
ควรปรับปรุงกระบวนการทางานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีด้วย

2. แนวทางการนาเสนอเรื่องต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ กฟภ.

1.13 กฟภ. ควรพิจารณาถึงการพัฒนาธุรกิจขายไฟฟ้า
เพื่อการแข่งขัน
1.14 กฟภ. ควรมีนักกฎหมายหรือทีมงานด้านกฎหมาย
ที่จะพิจารณาว่า หาก กฟภ. ต้องการดาเนินการเรื่องใดแล้ว
จะต้องทาอย่างไรถึงจะดาเนินการได้ตามระเบียบ
ที่มีอยู่แทนการให้ความเห็นว่าทาไม่ได้เพียงอย่างเดียว
2.1 การนาเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ กฟภ.
ควรมีรูปแบบที่สั้น กระชับ และได้ใจความครบถ้วน
อีกทั้ง ให้รองผู้ว่าการเจ้าของเรื่อง เป็นผู้นาเสนอด้วย
ตนเอง ประมาณ 7 - 10 นาที ส่วนเรื่องใดที่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองมาจากคณะกรรมการชุดย่อยใดแล้ว
ประธานกรรมการชุดย่อยจะเป็นผู้สรุปผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ รายงานต่อคณะกรรมการ
กฟภ. หรืออาจให้ความเห็นเพิ่มเติม
2.2 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.
เป็นผู้จัดทา Template PowerPoint ในการนาเสนอ
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับ งบประมาณ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- รผก.(ย)
- รผก.(วก) (คุณสมลักษณ์)
และ อส.กม.
- ทุกสายงาน

- รผก.(วก) (คุณดุษฎี)
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-4ทั้งนี้ ผวก. มีบัญชา ลว. 25 ก.ค. 2561 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ข้อสังเกตแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบประเด็นข้อสังเกตในการประชุมกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผปค./Aui/ 8-2561 (วาระที่ 5. รายงานผลบอร์ดอิสระ ครั้งที่ 1-61)

