เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
PWA shall be a good organization with high
efficiency in providing full access to standard
drinking water supply service to population
throughout the country.

ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาและจำหน่ายน้ำดิบ
สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อจำหน่าย
และเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
และการจำหน่ายน้ำดิบ
To conduct and promote public water supply
business and raw water sale.
To survey sources for raw water acquisition.
To conduct related business.

ค่านิยมหลักขององค์กร
Corporate Values

Participation : การร่วมคิดร่วมทำ
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็น ร่วมดำเนินการ หรือร่วมตัดสินใจอย่างมีเอกภาพ
Responsibility : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
หมายถึง ความสำนึกในความรับผิดชอบที่มีต่อหน้าที่ ต่อสังคม และต่อลูกค้า รวมถึงความเอาใจใส่ต่อปัญหา
ตลอดจนความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Efficiency : ความประหยัด คุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รณรงค์ให้คนในองค์กร
ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงการใช้ การปกป้อง และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ยั่งยืน
Transparency : ความถูกต้องโปร่งใส
หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา สะดวก ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
Amity : ความเอื้ออาทรต่อลูกค้า
หมายถึง การให้ความเป็นมิตร ความเชื่อถือ ความหวังดี และความมีน้ำใจต่อลูกค้าทุกระดับด้วยความเท่าเทียมกัน
Credibility : ความเชื่อถือศรัทธาต่อองค์กร
หมายถึง การมุ่งมั่นดำเนินงานในเชิงสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีความเคารพรักต่อองค์กร
และเชื่อมั่นว่าองค์กรจะมีความเจริญยิ่งขึ้นสืบไป

วัฒนธรรมองค์กร
Organizational Culture

สร้างทีมงาน Team - work Strengthening
สานประสิทธิภาพ Synergy
ปรับเปลี่ยนไว Versatility
ถูกใจลูกค้า Service - Mindedness
กล้านำไอที Information Technology

การประปาเพื่อปวงชน
บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
โดยแยกการลงทุนด้านธุรกิจและสังคม
ให้ชัดเจน

ดำเนินงานให้มีกำไร
เพื่อนำไปขยายการลงทุน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เป็นนักบริการมืออาชีพ

ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เกิดความคล่องตัว

6
7
9
16
23
25
27
38
42
46
65
73
74
75
79
80

สารประธานกรรมการ กปภ.
สารผู้ว่าการ กปภ.
กปภ. สานเจตนารมณ์นำบริการที่ดีสู่สังคม
คณะกรรมการ กปภ.
ผังโครงสร้าง กปภ. (ระยะที่ 2)
ผังคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2550
คณะผู้บริหาร กปภ.
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของ กปภ.
สถิติผลการดำเนินงาน ของ กปภ. ระหว่างปี 2547-2550
บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ กปภ.
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการปี 2540
การบริหารความเสี่ยงของการประปาส่วนภูมิภาค
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวง
มหาดไทย ที่ให้บริการน้ำประปาอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน 73 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ) ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่าง
ยิ่งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน อันเป็นตัว
ชีว้ ดั หนึง่ ในการประเมินอัตราการเจริญเติบโตของชุมชน
การดำเนินงานของ กปภ. ในปี 2550 ยังคงยึดมัน่ เป้าหมาย
ตอบสนองความต้องการของประชาชนควบคู่กับการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเติมใจให้กนั
เฉลิมพระเกียรติ โครงการน้ำประปาดื่มได้ โครงการลดค่าติดตั้ง
ประปา 15% โครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ เป็นต้น
ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น ภายใต้การกำกับดูแลของ
ฯพณฯ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)
และด้วยกรอบแนวนโยบายของคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมภิ าค
โดยมีผู้ว่าการคือ นายชวลิต สารันต์ ถือเป็นช่วงเวลาที่การประปา
ส่วนภูมิภาค มีการก้าวกระโดดในการพัฒนากิจการประปาและปรับ
เปลีย่ นภาพลักษณ์ กปภ. ให้เข้าสูย่ คุ ของการทำงานด้วยระบบธุรกิจ
ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสร้างสังคมคุณธรรมตามสโลแกน
“เติมน้ำใจใส่นำ้ ประปา” คณะกรรมการ กปภ. จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ กปภ. ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว จะได้รับการผ่อนคลาย
เนื่ อ งจาก ฯพณฯ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย



รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ซึ่งตระหนักถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ได้ ผ ลั ก ดั น ให้ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ
การประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ.2522 ตามทีค่ ณะกรรมการ กปภ. เสนอ
จนเป็นผลสำเร็จโดยสมบูรณ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผล
บังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 สิงหาคม 2550 ทำให้ กปภ. สามารถดำเนิน
กิจการต่าง ๆ ด้วยความคล่องตัว ส่งผลให้ประชาชนได้รบั บริการน้ำ
สะอาดและมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ขอชืน่ ชมและแสดงความยินดีกบั กปภ. ทีม่ ผี ลการดำเนินงาน
ปี 2550 ดีขนึ้ มากในทุก ๆ ด้านทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ทำให้ประชาชนได้
ใช้นำ้ ประปาอย่างเต็มที่ สำหรับประเด็นปัญหาหลัก คือ การขายน้ำ
ต่ำกว่าต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อการขยายงานในปีต่อไปนั้น ขอให้
พนักงานไม่ย่อท้อ และสร้างพลังทำความดีเพื่อประชาชนต่อไป
จนกว่าสถานการณ์ตา่ ง ๆ จะดีขนึ้

นายสุรอรรถ ทองนิรมล
ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

สารผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวง
มหาดไทยที่มีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาดในระบบ
ท่ อ ประปาให้ แ ก่ ป ระชาชนใน 73 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ในปีงบประมาณ 2550
กปภ. ได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จ่ายน้ำประมาณ 8,068 ตาราง
กิโลเมตร ด้วยความยาวท่อประมาณ 70,000 กิโลเมตร ทัง้ นี้ ในพืน้ ที่ 73
จังหวัดดังกล่าว นอกจากการให้บริการของ กปภ. แล้ว ยังมีการให้
บริการน้ำประปาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วย
ในปีงบประมาณ 2550 กปภ. ได้ให้บริการประชาชนผ่าน
สำนักงานประปา 228 สาขา โดยมีหน่วยจ่ายน้ำ 357 หน่วย มีลกู ค้า
ผูใ้ ช้นำ้ 2,628,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.58 ของจำนวนประชากร
ทัง้ หมดใน 73 จังหวัด มีปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,077.13 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 794.68 ล้าน ลบ.ม. และอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ
26.12
ในด้านการบริการลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ
สาธารณูปโภคนัน้ กปภ. ได้นำแนวคิดเชิงสือ่ สารการตลาดมาส่งเสริม
การเพิม่ ลูกค้าและเพิม่ ยอดขาย ส่งผลให้มรี ายได้ทมี่ นั่ คงขึน้ จากปี 2549
เช่น กลยุทธ์การบริการหลังการขาย ทีม่ หี น่วยบริการออกเยีย่ มลูกค้าถึง
บ้านเพือ่ ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรีให้แก่ลกู ค้า
ตามโครงการเติมใจให้กนั เฉลิมพระเกียรติ กลยุทธ์การเข้าร่วมกิจกรรม
สังคมกับชุมชนเพือ่ สะสมความดี กลยุทธ์ “เติมน้ำใจใส่นำ้ ประปา” ทีใ่ ห้
บริการลูกค้าด้วยคุณธรรมความเอื้ออาทร กลยุทธ์ลดแลกแจกแถม
กลยุทธ์ Call Center สายตรงมือถือผูจ้ ดั การประปา กลยุทธ์ประปา
เคลือ่ นทีร่ บั ติดตัง้ ประปา กลยุทธ์หลากหลายช่องทางชำระค่าน้ำ และ
กลยุทธ์เร่งรัดการจำหน่ายน้ำในพืน้ ทีท่ ยี่ งั สามารถผลิตน้ำประปาเพิม่ ได้
รวมถึงกลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานประปาให้ทนั สมัยทีส่ ง่ ผลโดยตรง
ให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว ทำให้กระทรวงการคลังและ TRIS
ประเมินผลการดำเนินงานเกีย่ วกับความสำเร็จในการบริการลูกค้าของ
กปภ. อยูท่ รี่ ะดับคะแนนเฉลีย่ 4.8 ซึง่ หมายถึงดีขนึ้ -ดีขนึ้ มาก

ในด้านการบริหารจัดการองค์กรนัน้ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึง่ กำกับดูแล กปภ. และคณะ
กรรมการ กปภ. ทีม่ นี ายสุรอรรถ ทองนิรมล เป็นประธานกรรมการนัน้
ได้มุ่งเน้นการขยายพื้นที่บริการให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยทั้งสองท่านได้ให้ความสำคัญกับ
ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำงานบริการประชาชน จึงได้
ผลักดันการแก้ไข พระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ.2522
เป็นผลสำเร็จ ได้รบั การประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มผี ลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 สิงหาคม 2550 ทำให้การบริหารจัดการของ กปภ. มี
ความคล่องตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ มรรคผล
แห่งการทุม่ เททำงานบริการประชาชนของทุกฝ่ายตลอดระยะเวลา 1 ปี
ทำให้ กปภ. ยังมีฐานะการเงินทีม่ นั่ คง โดยได้นำเงินส่งรัฐ 457.57 ล้าน
บาท สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. ในภาพรวมทุกตัว
ชีว้ ดั โดยกระทรวงการคลังและ TRIS ในปีงบประมาณ 2550 นัน้ กปภ.
ได้คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ 4.3958 ซึง่ หมายถึงดีขนึ้ -ดีขนึ้ มาก จากปี
2549 ซึง่ กปภ. ได้คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ 4.138
ก้าวขึน้ ปีที่ 30 ของ กปภ. ในปี 2551 ก็ยงั มีภารกิจทีท่ า้ ทาย
ความรู้ความสามารถของพนักงาน กปภ. โดยเฉพาะการจัดการกับ
ผลกระทบต่างๆ ที่ได้รับจากการขายน้ำไม่สะท้อนต้น ทุ น และ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำและเกีย่ วเนือ่ งกับความเป็นอยูข่ องประชาชน ล้วนเป็นปัญหาที่ กปภ.
ได้วางกลยุทธ์เพือ่ นำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ ชิงรุกต่อไป

นายชวลิต สารันต์
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007



กิจกรรมเดนในรอบป 2550
การประปาสวนภูมิภาค



รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

กปภ. สานเจตนารมณ์นำบริการที่ดีสู่สังคม
เพื่อประชาชน “อยู่ดีมีสุข”
ย้ อ นอดี ต ไปเมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2522
การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในกระทรวงมหาดไทย มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต น้ ำ ประปาสะอาดได้
มาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี) รวมพื้นที่ให้
บริการ 8,068 ตารางกิโลเมตร ที่เหลือเป็นพื้นที่ให้บริการของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนจัดหาน้ำเอง
จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค
ได้ขยายพื้นที่บริการให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูก
สุ ข อนามั ย ควบคู่ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มบรรเทาสาธารณภั ย และ
ช่วยเหลือสังคม โดยยึดมั่นแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่
มีเป้าหมายในการดำเนินงานว่า “น้ำประปาต้องพอเพียง เลี้ยง
ชุมชนให้เข้มแข็ง” ปัจจุบันมีสำนักงานประปาทั่วประเทศ 228
สาขา ให้บริการประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน ซึ่งหมายถึง
ประชากร 11 ล้านคน ได้ใช้น้ำประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคแล้ว
ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสุขอนามัยและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข การประปา
ส่วนภูมิภาคได้พัฒนางานบริการประชาชนตามกรอบแนวทาง
กำกับดูแลของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้
แนวคิด“เติมน้ำใจใส่น้ำประปา” ดังนั้นถึงแม้ว่าในช่วง 9 ปี ที่
ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคจะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การขายน้ำต่ำกว่าต้นทุน ทำให้ขยายงานและขยายพื้นที่บริการ
ได้น้อยมาก แต่สำหรับการเดินหน้าพัฒนาระบบประปา และ

พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ สั ง คมแล้ ว
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยปี
งบประมาณ 2550 กปภ. ได้บริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณกุศล
เป็นเงินกว่า 12 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการเพื่อ
สังคม ดังนี้
1. โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ
ในปี 2548 และปี 2549 กปภ. ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จาก
ระบบเดิมที่รอรับลูกค้าอยู่ที่สำนักงาน มาเป็นการออกไปพบ
ลูกค้าถึงบ้านแบบเชิงรุก ในโครงการ “เติมใจให้กัน” เพื่อ
เป็นการเติมน้ำใจให้แก่ประชาชน ดังนั้น ด้วยไมตรีจิตที่ กปภ.
มอบให้แก่ลูกค้าแบบ “ถูกใจลูกค้าทุกที่ทุกเวลา” โครงการนี้จึง
กลายเป็นภารกิจที่ กปภ. ได้มิตรภาพที่ยั่งยืนเป็นสิ่งตอบแทน
จากลูกค้าผู้ใช้น้ำ
ในปี 2550 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) มีนโยบายให้สำนักงาน
ประปาทั่ ว ประเทศ “เติ ม น้ ำ ใจใส่ น้ ำ ประปา” โดยผู้ จั ด การ
ประปาจัดทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย ทีมซ่อมบำรุง และทีม
ประชาสัมพันธ์ ออกไปพบผู้ใช้น้ำถึงบ้าน เพื่อให้บริการตรวจ
ซ่อมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้ฟรี ตรวจสอบซ่อมแซมท่อ
และอุปกรณ์ประปาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ค้นหาน้ำรั่ว
ไหลในระบบเส้นท่อ อันจะมีผลพลอยได้ในการป้องกันการลักใช้
น้ำ รับคำขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมทั้งพูดคุยให้คำแนะนำ
เกี่ ย วกั บ การใช้ น้ ำ อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า และถู ก วิ ธี รวมไปถึ ง การ
สอบถามความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพน้ำประปาและการบริการ
เพื่ อ นำข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น กลั บ ไปปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ชื่ อ
โครงการ “เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
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มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เพื่อ
แสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ถ วายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงความเอื้ออาทรของ กปภ.
ที่มีต่อประชาชน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานประปาเขต 10
เขตทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคจั ด พิ ธี เ ปิ ด โครงการ “เติ ม ใจให้ กั น
เฉลิมพระเกียรติ” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทุกสำนักงานประปา
ในความรั บ ผิ ด ชอบออกพบประชาชน แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นน้ ำ
ประปา รวมถึงสำรวจความต้องการของลูกค้าต่อไป
ดังนั้น สำนักงานประปาทั้งหมด 228 สาขาที่กระจายอยู่
ทั่วทุกภาคในประเทศ ต่างร่วมใจกันทำความดีถวายในหลวง
ด้วยการออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้าผู้ใช้น้ำถึงบ้านตามโครงการ
เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม
2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 จนครบทุกสาขา ซึ่งสำนักงาน
ประปาเขตทั้ง 10 เขต ต่างร่วมกันจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่และ
สมพระเกียรติ โดยได้เชิญผู้นำชุมชน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ นายก อบต. รวมทั้งสื่อมวลชน และชาวบ้าน ร่วม
เป็นเกียรติในพิธี พร้อมร่วมกันปล่อยคาราวานรถเคลื่อนที่ไปให้
บริการประชาชน
กปภ.เชื่อมั่นว่าโครงการ “เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550” จะช่วยสร้างและสานต่อความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
ฉันพี่น้อง ระหว่าง กปภ.กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้ามี
ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของ กปภ. ซึ่งจะส่งผลให้ กปภ. มี
ภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการบริการที่น่าประทับใจและบรรลุ
ความมุ่งหวังในการเป็นองค์กรในดวงใจของประชาชน
2. โครงการน้ำประปาดื่มได้ 	
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของ
คุ ณ ภาพน้ ำ ประปาที่ ส่ ง ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชี วิ ต ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมมื อ กั บ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดืม่
ได้อย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2543 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกัน
ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบ
ท่อตามจุดจ่ายต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย
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สามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค
ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
การให้บริการ “น้ำประปาดื่มได้” สำหรับบริโภคในชีวิต
ประจำวันด้วยราคาที่ไม่แพงนั้น นับเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ดังนั้นในแต่ละปี กปภ.จึงมุ่งมั่น
เดิ น หน้ า ขยายผลโครงการน้ ำ ประปาดื่ ม ได้ อ อกไปยั ง พื้ น ที่
ให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ จนกว่ า จะครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทย
ในปี 2550 มีสำนักงานประปา (ป.) ที่ได้รับการประกาศ
ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ น้ ำ ประปาดื่ ม ได้ ร วม 14 แห่ ง ทำให้ ปั จ จุ บั น
ประชาชนสามารถดื่มน้ำประปาได้จากก๊อกแล้วรวมทั้งสิ้น 99
แห่ง ในพื้นที่ 57 จังหวัด ดังนี้
พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศในปี 2550
1. ป.สุโขทัย 			
จ.สุโขทัย
2. ป.บ้านโป่ง 		
จ.ราชบุรี
3. ป.วิเศษชัยชาญ		
จ.อ่างทอง
4. ป.แม่ฮ่องสอน 		
จ.แม่ฮ่องสอน
5. ป.สุไหงโก-ลก 		
จ.นราธิวาส
6. ป.นครพนม 		
จ.นครพนม
7. ป.ชัยภูมิ 			
จ.ชัยภูมิ
8. ป.ขลุง 			
จ.จันทบุรี
9. ป.เชียงใหม่ 		
จ.เชียงใหม่
10. ป.จันดี 			
จ.นครศรีธรรมราช
11. ป.ประจวบคีรีขันธ์		
จ.ประจวบคีรีขันธ์
12. ป.นครนายก 		
จ.นครนายก
13. ป.สุวรรณภูมิ 		
จ.ร้อยเอ็ด
14. ป.ศรีสัชนาลัย 		
จ.สุโขทัย
15. ป.อุดรธานี 		
จ.อุดรธานี
16. ป.ปากน้ำประแสร์ 		
จ.ระยอง
17. ป.ย่านตาขาว		
จ.ตรัง
18. ป.น่าน 			
จ.น่าน
19. ป.ท่าตะโก 		
จ.นครสวรรค์

20. ป.ลาดยาว 		
21. ป.พยุหะคีรี 		
22. ป.อุบลราชธานี 		
23. ป.ขอนแก่น 		
24. ป.น้ำพอง 		
25. ป.ชลบุรี 		
26. ป.พัทยา 			
27. ป.กาญจนบุรี 		
28. ป.ภูเก็ต 			
29. ป.ยโสธร 		
30. ป.ศรีสำโรง 		
31. ป.สันกำแพง 		
32. ป.ดำเนินสะดวก 		
33. ป.บ้านหมอ 		
34. ป.พังโคน 		
35. ป.พัทลุง 			
36. ป.สมุทรสงคราม 		
37. ป.แม่สอด 		
38. ป.ตาก 			
39. ป.มุกดาหาร 		
40. ป.บ้านฉาง 		
41. ป.สุราษฎร์ธานี 		
42. ป.เชียงราย 		
43. ป.หนองเรือ 		
44. ป.เพชรบุรี 		
45. ป.พิบูลมังสาหาร 		
46. ป.หนองแค 		
47. ป.พระพุทธบาท 		
48. ป.แม่สาย 		
49. ป.ปากท่อ 		
50. ป.มหาสารคาม 		
51. ป.คลองใหญ่ 		
52. ป.ตราด 			

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.อุบลราชธานี
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.กาญจนบุรี
จ.ภูเก็ต
จ.ยโสธร
จ.สุโขทัย
จ.เชียงใหม่
จ.ราชบุรี
จ.สระบุรี
จ.สกลนคร
จ.พัทลุง
จ.สมุทรสงคราม
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.มุกดาหาร
จ.ระยอง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.เชียงราย
จ.ขอนแก่น
จ.เพชรบุรี
จ.อุบลราชธานี
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
จ.เชียงราย
จ.ราชบุรี
จ.มหาสารคาม
จ.ตราด
จ.ตราด

53. ป.พระนครศรีอยุธยา
54. ป.พังงา 			
55. ป.เลย 			
56. ป.นราธิวาส 		
57. ป.ตะพานหิน 		
58. ป.โพนพิสัย 		
59. ป.อู่ทอง 			
60. ป.พะเยา 		
61. ป.นครสวรรค์ 		
62. ป.ร้อยเอ็ด 		
63. ป.ธาตุพนม 		
64. ป.พิจิตร 			
65. ป.อ่างทอง 		
66. ป.นางรอง 		
67. ป.อรัญประเทศ 		
68. ป.ทุ่งสง
		
69. ป.สะเดา 		
70. ป.สตูล 			
71. ป.บางคล้า 		
72. ป.โชคชัย 		
73. ป.สุรินทร์ 		
74. ป.วัฒนานคร 		
75. ป.มหาชนะชัย 		
76. ป.บ้านหมี่ 		
77. ป.ฮอด 			
78. ป.เชียงคาน 		
79. ป.กุยบุรี
		
80. ป.กาฬสินธุ์ 		
81. ป.ตรัง 			
82. ป.ชุมพร 			
83. ป.บางมูลนาก 		
84. ป.ศรีสงคราม 		
85. ป.เกาะคา 		

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พังงา
จ.เลย
จ.นราธิวาส
จ.พิจิตร
จ.หนองคาย
จ.สุพรรณบุรี
จ.พะเยา
จ.นครสวรรค์
จ.ร้อยเอ็ด
จ.นครพนม
จ.พิจิตร
จ.อ่างทอง
จ.บุรีรัมย์
จ.สระแก้ว
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สงขลา
จ.สตูล
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
จ.สุรินทร์
จ.สระแก้ว
จ.ยโสธร
จ.ลพบุรี
จ.เชียงใหม่
จ.เลย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
จ.ตรัง
จ.ชุมพร
จ.พิจิตร
จ.นครพนม
จ.ลำปาง
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86. ป.ปากช่อง 		
จ.นครราชสีมา
87. ป.พาน 			
จ.เชียงราย
88. ป.บึงกาฬ 		
จ.หนองคาย
89 ป.ศรีเชียงใหม่ 		
จ.หนองคาย
90. ป.ละงู 			
จ.สตูล
91. ป.สระแก้ว 		
จ.สระแก้ว
92. ป.อุตรดิตถ์ 		
จ.อุตรดิตถ์
93. ป.ภูเขียว 		
จ.ชัยภูมิ
94. ป.ศรีสะเกษ 		
จ.ศรีสะเกษ
95. ป.บ้านนาสาร 		
จ.สุราษฎร์ธานี
96. ป.ด่านช้าง 		
จ.สุพรรณบุรี
97. ป.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
98. ป.หล่มสัก 		
จ.เพชรบูรณ์
99. ป.เด่นชัย 		
จ.แพร่
3. โครงการ กปภ.-กรมทรัพย์-กฟภ.-ปตท.-ทบ. ร่วมใจช่วย
ภัยแล้ง
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี มักจะ
เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา
กปภ.ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำประปา
เพื่ อ การอุ ป โภค-บริ โ ภค ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นที่
ประชาชนจะได้รับ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลด
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั ญ หาภั ย แล้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยในส่วนของ
น้ำดิบ สำนักงานประปาทุกแห่งได้ทำการขุดลอกพัฒนาแหล่ง
น้ำดิบ สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม สร้างฝายกั้นน้ำ
ชั่วคราว ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมทั้ง
เตรียมสำรองน้ำดิบไว้ในสระพักน้ำดิบตลอดเวลา ในส่วนของ
การผลิตและจ่ายน้ำ มีการตรวจสอบสภาพเครือ่ งสูบน้ำตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
รวมถึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบและเพิ่มความเข้มงวดในระบบ
ผลิตและจ่ายน้ำประปาเพื่อป้องกันโรคระบาดที่มักเกิดขึ้นในฤดู
แล้ง สำหรับสำนักงานประปาที่มีศักยภาพเพียงพอก็จะเพิ่ม
กำลังผลิตให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะต้องเพิ่ม
ขึ้นในช่วงฤดูแล้งอย่างแน่นอน ประกอบกับ กปภ.ได้จัดกิจกรรม
“สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ” ระหว่าง
วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสำรวจและ
จัดทำข้อมูลภาชนะเก็บน้ำ สำหรับเตรียมการรองรับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนให้
12
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ช่วยกันประหยัดน้ำ และจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนั้น กปภ.
ได้จ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งโดยไม่คิดมูลค่า
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ กปภ. หรือไม่ก็ตาม โดยติดต่อขอรับน้ำ
ได้ที่สำนักงานประปาในพื้นที่ 228 สาขาทั่วประเทศ กรณีทเี่ ป็น
องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการต่าง ๆ ต้องการนำรถ
บรรทุกน้ำมารับน้ำจาก กปภ.ไปแจกจ่ายให้ประชาชนก็สามารถ
ประสานงานกับผู้จัดการประปา ณ ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ทันที เพื่อ
จะได้มีการตรวจบันทึกการรับน้ำไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากมาตรการนี้แล้ว ในปี 2550 นี้การประปาส่วน
ภูมิภาคยังคงร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการ “กปภ.-กรม
ทรัพย์-กฟภ.-ปตท.-ทบ. ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ด้วยการสนับสนุน
น้ ำ ประปาฟรี ใ ห้ กั บ รถบรรทุ ก น้ ำ ของหน่ ว ยงานเหล่ า นี้ โดย
เฉพาะกองทัพบกที่เป็นแกนนำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องน้ำร่วมกับ กปภ. มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
4. โครงการไม่สบายใจบอก Call Center
การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้ง Call Center หรือศูนย์
บริการลูกค้าตั้งแต่ปี 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นก้าว
สำคัญที่ กปภ.ได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการการตอบ
ชี้แจงข้อร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ปัจจุบนั พนักงานของ กปภ.ทุกคนถือเป็นตัวแทนขององค์กร
ในการให้บริการลูกค้าประชาชนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำประปา
รวมถึ ง เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ด้ ว ย โดยสำนั ก งานใหญ่
สำนักงานประปาเขต 10 แห่ง ตลอดจนสำนักงานประปา
ทั้ง 228 สาขาทั่วประเทศ ได้จัดเจ้าหน้าที่สำหรับรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
ประชาชนในทุกพื้นที่ ตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
และประชาชน รวม 12 ช่องทาง ได้แก่
1. Call Center ส่วนกลาง
2. Call Center ส่วนภูมิภาค
3. สื่อมวลชนส่วนกลาง
4. สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค
5. เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th
6. E-mail : pr@pwa.co.th
7. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
8. จดหมาย/หนังสือ/โทรสาร
9. มาแจ้งด้วยตนเอง หรืออื่น ๆ

10. ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี (GCC.1111)
11. ตู้รับข้อคิดเห็นของลูกค้า (ณ สำนักงานประปา)
12. ตู้ ปณ.321 ปณจ.หลักสี่ กทม. 10210
เมื่อมีการวางระบบรับเรื่องร้องเรียนไว้ให้บริการหลาก
หลายช่ อ งทางเช่นนี้ ทำให้ปี 2550 กปภ.มีสถิติ ข องเรื่ อ งที่
สามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์จนลูกค้าพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 99.14 ส่วนร้อยละ 0.86 ที่แก้ไขไม่ได้ เป็นประเด็นเชิง
นโยบายที่ กปภ.ต้องนำไปขยายงานในอนาคต
5. โครงการจ่ายค่าน้ำประปาแสนสะดวก
กปภ.กล้านำไอที โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศให้สอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน
ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยปรับเปลี่ยนระบบ
อ่านมาตรวัดน้ำจากการส่งพนักงานไปเก็บเงินค่าน้ำตามบ้าน
ของลูกค้าผู้ใช้น้ำ มาเป็นระบบอ่านมาตรวัดน้ำด้วยคอมพิวเตอร์
มือถือ ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ระบบ Handheld (แฮนด์เฮล) ซึ่งเจ้า
หน้าที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่งให้ลูกค้าทันทีที่ไปอ่านมาตร ณ บ้าน
ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการ
ใช้น้ำและค่าน้ำที่ต้องชำระในเดือนปัจจุบันได้ทันทีเช่นกัน
ปัจจุบัน กปภ. ปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำแบบ
Handheld นี้ครอบคลุม 34 จังหวัด รวม 48 สำนักงานประปา
(ป.) แล้ว ดังนี้
1. ป.ชลบุรี 			
จ.ชลบุรี
2. ป.บ้านบึง			
จ.ชลบุรี
3. ป.พนัสนิคม		
จ.ชลบุรี
4. ป.ศรีราชา			
จ.ชลบุรี
5. ป.แหลมฉบัง		
จ.ชลบุรี
6. ป.พัทยา			
จ.ชลบุรี
7. ป.ฉะเชิงเทรา		
จ.ฉะเชิงเทรา
8. ป.บางประกง		
จ.ฉะเชิงเทรา
9. ป.บ้านฉาง			
จ.ระยอง
10. ป.ระยอง			
จ.ระยอง
11. ป.ปากน้ำประแสร์		
จ.ระยอง

12. ป.จันทบุรี		
13. ป.ลพบุรี			
14. ป.ปทุมธานี		
15. ป.รังสิต			
16. ป.บ้านโป่ง		
17. ป.ดำเนินสะดวก 		
18. ป.ปากท่อ		
19. ป.สมุทรสงคราม 		
20. ป.สมุทรสาคร		
21. ป.อ้อมน้อย		
22. ป.สามพราน		
23. ป.ท่ามะกา		
24. ป.เพชรบุรี		
25. ป.สุราษฎร์ธานี		
26. ป.ชุมพร			
27. ป.ภูเก็ต			
28. ป.สงขลา			
29. ป.หาดใหญ่		
30. ป.ตรัง			
31. ป.ขอนแก่น		
32. ป.กาฬสินธุ์		
33. ป.มหาสารคาม		
34. ป.ชัยภูมิ			
35. ป.ร้อยเอ็ด		
36. ป.อุดรธานี		
37. ป.หนองบัวลำภู		
38. ป.เลย 			
39. ป.หนองคาย		
40. ป.สกลนคร		
41. ป.นครพนม		
42. ป.อุบลราชธานี		
43. ป.ยโสธร 		
44. ป.บุรีรัมย์			

จ.จันทบุรี
จ.ลพบุรี
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี
จ.สมุทรสงคราม
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
จ.นครปฐม
จ.กาญจนบุรี
จ.เพชรบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.ชุมพร
จ.ภูเก็ต
จ. สงขลา
จ. สงขลา
จ.ตรัง
จ.ขอนแก่น
จ.กาฬสินธุ์
จ.มหาสารคาม
จ.ชัยภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
จ.อุดรธานี
จ.หนองบัวลำภู
จ.เลย
จ.หนองคาย
จ.สกลนคร
จ.นครพนม
จ.อุบลราชธานี
จ.ยโสธร
จ.บุรีรัมย์
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45. ป.นางรอง		
จ.บุรีรัมย์
46. ป.สุรินทร์			
จ.สุรินทร์
47. ป.ศรีสะเกษ		
จ.ศรีสะเกษ
48. ป.มุกดาหาร		
จ.มุกดาหาร
ดังนั้น เพื่อรองรับระบบการอ่านมาตรแบบ Handheld
และรองรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปชำระค่าน้ำประปา
กปภ. ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาเพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้ารวม 8 ช่องทาง ได้แก่
1. สำนักงานประปาในพื้นที่ที่ลูกค้าใช้บริการ
2. ตัวแทนที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Counter Service”
ที่ีร้าน 7-ELEVEN และห้างสรรพสินค้า
3. ตัวแทนที่มีป้ายสัญลักษณ์ “JAY MART Paypoint”
ที่ร้าน JAY MART
4. ตัวแทนที่มีป้ายสัญลักษณ์ “PAY AT POST”
ที่ทำการไปรษณีย์
5. ตัวแทนที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Just Pay”
ที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT ร้าน TNET
6. ตัวแทนที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Pay Station”
ที่ศูนย์บริการ AIS และร้าน Telewiz
7. ชำระค่าน้ำประปาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ www.thaionestop.org
(เฉพาะสำนักงานประปาภูเก็ต)
8. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ
		 คือ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธ.นครหลวงไทย ธ.ไทยธนาคาร ธ.ธนชาติ ธ.แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย ธ.ทิสโก้ และ ธ.อิสลามแห่งประเทศ
ไทย
6. โครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ
เป็นโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่งเน้นการบริการแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการปรับปรุง
พัฒนาสำนักงานประปาให้สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน และ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าประชาชนอย่างทันท่วงที
แต่ด้วยข้อจำกัดของ กปภ. คือฝืดเคืองเงินลงทุนด้านนี้ อันเป็น
ผลกระทบจากการขายน้ำขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 9 ปี ทำให้
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การพัฒนาสำนักงานต้องทยอยดำเนินการโดยใช้เวลา 5 ปี
(2550 - 2554) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานประปาทุกแห่ง
พัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยงานทันสมัยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว และถู ก ใจลู ก ค้ า โครงการ 1 เขต 1
สำนักงานประปามีการวางมาตรฐานการปรับปรุงใน 2 ระดับที่
ชัดเจน นั่นคือ
ระดับติดตา หมายถึง การปรับรูปลักษณ์เชิงกายภาพที่
ประชาชนสามารถมองเห็นความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ได้ทนั ที เช่น
• การทาสีอาคารสำนักงาน ป้ายชื่อสำนักงาน และ
หอถังสูงด้วยสีฟ้าสดใส
• การเพิ่มพื้นที่สำหรับต้อนรับลูกค้า
• การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
• การติดตั้งบัตรคิว และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
• การปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
ระดั บ ตรึ ง ใจ หมายถึ ง การปรั บ ภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง
ประสิทธิภาพที่ประชาชนสามารถรับรู้หรือรู้สึกได้ถึงความเอื้อ
อาทรแบบเติมน้ำใจใส่น้ำประปา เช่น
• พนักงานบริการกระชับรวดเร็ว
• พนักงานต้อนรับด้วยความเอื้ออาทร
• พนักงานแต่งกายด้วยสีฟ้าใส
การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
กปภ. ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยอยู่เสมอ
และแม้วา่ กปภ.จะมีขอ้ จำกัดด้านการเงิน แต่ กปภ. ก็จะยังคง
พัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในปี 2550 มีสำนักงาน
ประปาในโครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ รวม 10
สาขา ดังนี้
1. สำนักงานประปาระยอง 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 1
2. สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 2
3. สำนักงานประปาเพชรบุรี 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 3
4. สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี 	

สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 4
5. สำนักงานประปาสตูล 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 5
6. สำนักงานประปาขอนแก่น 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 6
7. สำนักงานประปาเลย 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 7
8. สำนักงานประปาสุรินทร์ 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 8
9. สำนักงานประปาพะเยา 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 9
10. สำนักงานประปาพิจิตร 		
สำนักงานประปาต้นแบบประจำเขต 10
และจะทยอยพัฒนาในสำนักงานประปาอื่น ๆ อีก 218
สาขาต่อไปให้แล้วเสร็จภายในปี 2554
7. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ปีที่ 6
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี การประปาส่วนภูมิภาค
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชุมชนในเขตจำหน่ายน้ำของ
กปภ. ในการส่งเยาวชนอายุระหว่าง 10-12 ปี เข้าร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ เพื่อชักชวนเยาวชนให้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอม เข้าสู่การเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา การ
อนุรักษ์แหล่งน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการใช้น้ำอย่าง
ประหยัด โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยเกมส์ เพลง
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าการ และทั ศ นศึ ก ษา ซึ่ ง ล้ ว น
มุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้ำอย่าง
ถูกต้อง ทัง้ นี้ เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ”
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในปี 2550 กปภ. ได้จัด
กิจกรรมในโครงการนี้ 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2550
		 ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแก่น
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2550

		 ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม่
ดังนั้น ในแต่ละปี กปภ.จะผลิตเยาวชนประมาณ 80 คน
เป็นทูตตัวน้อยถ่ายทอดเรื่องราวไปยังเพื่อนและครอบครัวให้ช่วย
กันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและร่วมรักษาทรัพยากรน้ำ
8. โครงการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
กิจกรรม “สร้างสังคมคุณธรรม” อยู่คู่ กปภ. ตลอดทั้งปี
เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายที่เชื่อมโยงไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้
1) โครงการตามหาคนคุณธรรม ปีที่ 1
- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้เป็น
บุคคลต้นแบบ ซึ่งบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจและจริยธรรม
ประจำกายย่อมเชื่อมโยงไปยังลูกค้าในที่สุด โดยลูกค้าจะได้รับ
บริการที่ดี มีน้ำใจงาม มีพนักงานได้รับการเชิดชูเป็น “คนคุณ
ธรรมประจำปี 2550” รวม 45 คน
2) โครงการนักบริการมือทองสมองเพชร ปีที่ 2
- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ได้
ทำหน้าที่ภาคสนามและทำหน้าที่ติดต่อให้บริการลูกค้าจนเป็นที่
พึงพอใจ เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คนในแต่ละปี โดยเป็น
บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการให้บริการ
อย่างเด่นชัด
3) โครงการสำนักงานประปาดีเด่น ปีที่ 15
- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อ
ร่วมกันประสานประสิทธิภาพจนปรากฏผลงานที่โดดเด่น ซึ่งมี
ผลทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ในปี 2550 มีสำนักงาน
ประปาดีเด่นระดับชนะเลิศ 6 สาขา และรองชนะเลิศ 6 สาขา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ได้ทำพิธีปฏิญาณตนเป็น
ผู้บริหารที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานทั่วประเทศ
และที่ยิ่งใหญ่คือ การที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) ได้สนับสนุน
การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2522 จนสำเร็จ ซึ่งจะช่วยทำให้ กปภ.บริหารจัดการได้อย่าง
คล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
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นายสุรอรรถ ทองนิรมล

- ª√–∏“π°√√¡°“√ °ª¿.
(28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 15 ¡°√“§¡ 2551)
- ª√–∏“π°√√¡°“√°‘®°“√ —¡æ—π∏å °ª¿.
Õ“¬ÿ 60 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ »‘≈ª»“ µ√å∫—≥±‘µ (√—∞»“ µ√å)
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à
- ª√‘≠≠“‚∑ √—∞»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ
¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√
- ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å
- ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥√–¬Õß
- ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ√“¥
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- √Õßª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

พลเอก สุเจตน วัฒนสุข

- °√√¡°“√ °ª¿. (28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 1 ‡¡…“¬π 2551)
- ª√–∏“π°√√¡°“√Õ‘ √–
Õ“¬ÿ 60 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘∑¬“»“ µ√å∫≥— ±‘µ ‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬ ®ª√.
- ºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬·≈–ºÉ“¬Õ”π«¬°“√ ‚√ß‡√’¬π‡ π“∏‘°“√
∑À“√∫° √ÿàπ∑’Ë 58
- «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ √ÿàπ∑’Ë 43
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- ·¡à∑—æ¿“§∑’Ë 2
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- ∑’Ëª√÷°…“æ‘‡»… ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡
- ¡“™‘° ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘
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นายชวลิต รำจวนจร

- °√√¡°“√ °ª¿.
(28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 1 ‡¡…“¬π 2551)
- °√√¡°“√Õ‘ √–
- ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√°ÆÀ¡“¬·≈–°“√Õÿ∑∏√≥å√Õâ ß∑ÿ°¢å
¢Õß °ª¿.
- Õπÿ°√√¡°“√°≈—πË °√Õß°“√§—¥‡≈◊Õ°‡Õ°™π‡¢â“≈ß∑ÿπ„π
°‘®°“√ª√–ª“¢Õß °ª¿.
Õ“¬ÿ 62 ªï
§ÿ≥«ÿ≤∑‘ “ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ π‘µ»‘ “ µ√å∫≥— ±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
- ‡πµ‘∫≠— ±‘µ ¿“
- π—°∫√‘À“√√–¥—∫ ßŸ (π∫ .1) «‘∑¬“≈—¬π—°∫√‘À“√ °æ.
- °ÆÀ¡“¬¡À“™π §≥–π‘µ»‘ “ µ√å
¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- Õ∏‘∫¥’Õ¬— °“√ºÉ“¬§¥’ »“≈·¢«ß
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- Õ—¬°“√Õ“«ÿ‚
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นายฐิระวัตร กุลละวณิชย

- °√√¡°“√ °ª¿. (1 µÿ≈“§¡ 2548 - 30 °—π¬“¬π 2550)
- ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ¬’Ë ß¢Õß °ª¿.
Õ“¬ÿ 60 ªï
§ÿ≥«ÿ≤∑‘ “ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å∫≥— ±‘µ (‚¬∏“)
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- ª√‘≠≠“µ√’ ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®∫—≥±‘µ ∫√‘À“√ß“π°àÕ √â“ß
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™
- «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ √ÿπà ∑’Ë 38
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- √Õßª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
- ª√–∏“π°√√¡°“√°”°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–°“√∫√‘À“√®—ßÀ«—¥
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- Õ∏‘∫¥’°√¡‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—ß‡¡◊Õß
- °√√¡°“√°“√√∂‰øøÑ“¢π ßà ¡«≈™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
- °√√¡°“√°“√∫√‘À“√°“√æ—≤π“∑à“Õ“°“»¬“π «ÿ √√≥¿Ÿ¡‘
- °√√¡°“√ ¿“«‘»«°√
- ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√ °√¡‚¬∏“∏‘°“√·≈–
º—ß‡¡◊Õß

นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา

- °√√¡°“√ °ª¿. (20 æƒ»®‘°“¬π 2549 ∂÷ßªí®®ÿ∫π— )
- °√√¡°“√µ√«® Õ∫ °ª¿.
- ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ª√–™“ ¡— æ—π∏å¢Õß °ª¿.
- √Õßª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π
ºŸâ«à“°“√ °ª¿.
Õ“¬ÿ 58 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ ·æ∑¬»“ µ√å∫≥— ±‘µ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- ª√‘≠≠“‚∑ “∏“√≥ ¢ÿ »“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ
Tulane University U.S.A.
- À≈—° µŸ √ FINANCE FOR NON FINANCE DIRECTOR
- À≈—° µŸ √ DIRECTORS CERTIFICATIONS PROGRAM
√ÿàπ∑’Ë 81
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- √Õßª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ
- Õ∏‘∫¥’°√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ¢ÿ ¿“æ
- Õ∏‘∫¥’°√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬

ศ. ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ

- °√√¡°“√ °ª¿.
(28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 1 ‡¡…“¬π 2551)
- °√√¡°“√Õ‘ √–
- Õπÿ°√√¡°“√ª√–™“ ¡— æ—π∏å¢Õß °ª¿.
Õ“¬ÿ 58 ªï
§ÿ≥«ÿ≤∑‘ “ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡‚¬∏“ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- M.S.C.E. Civil Engineering University of Washington
- Ph.D Civil Engineering Oregon State University
- À≈—° µŸ √ DIRECTORS CERTIFICATIONS PROGRAM
√ÿπà ∑’Ë 76
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- Associate Facuity ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß‡Õ‡™’¬
- Visiting Professor Õ“®“√¬å Õπ«‘™“ Pavement Design
and Construction ∑’Ë Innsbruck University
ª√–‡∑»ÕÕ ‡µ√‡≈’¬
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- §≥∫¥’ §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

รายงานประจำป 2550
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ศ. นายแพทยวิรัติ พาณิชยพงษ

- °√√¡°“√ °ª¿.
(28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551)
- °√√¡°“√Õ‘ √–
- Õπÿ°√√¡°“√°ÆÀ¡“¬·≈–°“√Õÿ∑∏√≥å√Õâ ß∑ÿ°¢å¢Õß °ª¿.
- Õπÿ°√√¡°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß °ª¿.
Õ“¬ÿ 60 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“‚∑ «‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- «ÿ≤‘∫—µ√π‘µ‘‡«™»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- À—«Àπâ“¿“§«‘™“π‘µ‡‘ «™»“ µ√å
§≥–·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- ºŸÕâ ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ”π«¬°“√™—π µŸ √æ≈‘°»æ
§≥–·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- À—«Àπâ“ºÉ“¬π‘µ‡‘ «™»“ µ√å √æ.®ÿÃ“≈ß°√≥å
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- »“ µ√“®“√¬å√–¥—∫ 10 §≥–·æ∑¬»“ µ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
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นายพงษภาณุ เศวตรุนทร

- °√√¡°“√ °ª¿. (28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 1 ‡¡…“¬π 2551)
- °√√¡°“√Õ‘ √–
- ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫¢Õß °ª¿.
- Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√§—¥‡≈◊Õ°‡Õ°™π‡¢â“≈ß∑ÿπ
„π°‘®°“√ª√–ª“¢Õß °ª¿.
- Õπÿ°√√¡°“√°ÆÀ¡“¬·≈–°“√Õÿ∑∏√≥å√Õâ ß∑ÿ°¢å¢Õß °ª¿.
Õ“¬ÿ 48 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- B.com (Economics) University of Auckland
New Zealand
- M.A. (Economics) Northwestern University U.S.A.
- À≈—° µŸ √ DIRECTORS CERTIFICATIONS PROGRAM √ÿπà ∑’Ë 17
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- ∑’Ëª√÷°…“¥â“π‡»√…∞°‘®°“√§≈—ß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®
°“√§≈—ß °√–∑√«ß°“√§≈—ß
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π∫√‘À“√Àπ’È “∏“√≥–
- °√√¡°“√§≥–°√√¡°“√√∂‰øøÑ“¢π ßà ¡«≈™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
- °√√¡°“√ ∏π“§“√‰∑¬∏π“§“√ ®”°—¥ (¡À“™π)
- °√√¡°“√ ∫√‘…—∑§“‡∏à¬å≈’ ·æ≈π ®”°—¥ (¡À“™π)

พลตรี พิศณุ พุทธวงศ

- °√√¡°“√ °ª¿.
(28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 4 ∏—π«“§¡ 2550)
- °√√¡°“√Õ‘ √–
- ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√§—¥‡≈◊Õ°‡Õ°™π
‡¢â“≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√ª√–ª“¢Õß °ª¿.
- Õπÿ°√√¡°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πºŸâ«à“°“√ °ª¿.
Õ“¬ÿ 48 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘∑¬“»“ µ√å∫≥— ±‘µ ‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬ ®ª√.
- ª√‘≠≠“‚∑ æ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ
∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- π“¬∑À“√ºÉ“¬‡ π“∏‘°“√ ª√–®”ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ °Õß∑—æ∫° °√–∑√«ß°≈“‚À¡

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

- °√√¡°“√ °ª¿.
(28 æƒ»®‘°“¬π 2549 - 30 æƒ»®‘°“¬π 2550)
- °√√¡°“√Õ‘ √–
- ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “πºŸ«â “à °“√ °ª¿.
Õ“¬ÿ 51 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√–°“»π’¬∫—µ√ “¢“ ß— §¡»“ µ√åª√–¬ÿ°µå
¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
- ¥ÿ…Æ’∫≥— ±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“∫√‘À“√ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
- À≈—° µŸ √ DIRECTORS CERTIFICATIONS PROGRAM ªï 2004
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- ¡“™‘°«ÿ≤‘ ¿“
- ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ S.A.S.Weaving Co.,Ltd.
- ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ S.A.S.Textile Corporation Co.,Ltd.
- °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ SEPPA-VIETNAM Co.,Ltd.
- °√√¡°“√ºŸ®â ¥— °“√∫√‘À“√ SEPPA CORPORATION LIMITED
- ‡≈¢“∏‘°“√ ¡“§¡¡‘µ√¿“æ‰∑¬-‡«’¬¥π“¡
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- √Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑»‘§√‘π∑√å ®”°—¥ (¡À“™π)
- °√√¡°“√ °“√π‘§¡Õÿµ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
- ¡“™‘° ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘
รายงานประจำป 2550
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นายชวลิต สารันต

- °√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ °ª¿. (6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550 ∂÷ßªí®®ÿ∫—π)
- °√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß °ª¿.
- Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√§—¥‡≈◊Õ°‡Õ°™π‡¢â“≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√¢Õß °ª¿.
Õ“¬ÿ 58 ªï
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å
- ª√‘≠≠“‚∑ √—∞ª√–»“ π»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å
ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π
- ºŸâÕ”π«¬°“√ºÉ“¬§«∫§ÿ¡°“√°àÕ √â“ß
- ºŸâÕ”π«¬°“√ºÉ“¬¡“µ√∞“π‡∑§π‘§°àÕ √â“ß·≈–§«∫§ÿ¡°“√°àÕ √â“ß
- ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πª√–ª“‡¢µ 4 ÿ√“…Æ√å∏“π’
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√¿“§ 2
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ ( “√ π‡∑»·≈–ª√–‡¡‘πº≈)
- √ÕßºŸâ«à“°“√¿“§ 5
- √ÕßºŸâ«à“°“√ (ªØ‘∫—µ‘°“√ 5)
µ”·Àπàßß“πªï 2550
- ºŸâ«à“°“√ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
- °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—æ¬“°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)
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คณะผูบริหาร
การประปาสวนภูมิภาค ป 2550

คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2550
PWA Executive 2007
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นายชวลิต สารันต์

นายปรีชา ประพฤติธรรม

ผู้ว่าการ
Mr.Chavalit Sarun

รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน)
Mr.Preecha Prapruttitam

Governor

Deputy Governor
(Administration and Finance)

นายนคร จิรเศวตกุล

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์

รองผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)
Mr.Nakorn Jirasavetakul

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Mr.Vichian Udomratanasilpa

Deputy Governor (Planning and
Technical Affairs)

Deputy Governor (Operation 1)
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นายทศพล ทิพรส

นายปรีชา อุกะโชค

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Mr.Tospone Tiparos

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Mr.Preecha Ukachoke

Deputy Governor (Operation 2)

Deputy Governor (Operation 3)

นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

นายมนตรี อารีรัตน์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Mr.Wiset Chamnarnwong

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Mr.Montree Areerat

Deputy Governor (Operation 4)

Deputy Governor (Operation 5)
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นางสาวอรพิน อัศวนิก

นายเอกศักดิ์ อิทธิสิฏฐ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)
Miss Orapin Assavanig

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ11)
Mr.Ekasak Ittisith

Assistant Governor
(Office of the Governor)

Director, Office of the Auditors (Level11)

นางรัตนา กิจวรรณ

นายวีระพันธ์ เห็นประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน)
Mrs.Ratana Kitchawan

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)
Mr.Weerapan Henprasert

Assistant Governor (Administration
and Finance)

Assistant Governor (Planning and
Technical Affairs)
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นายประกิต จั่นอุไร

นางสาวกัลยา ฤกษ์ศุภสมพล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Mr.Prakit Chan-urai

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Miss Kanlaya Reuksuppasompon

Assistant Governor (Operation 1)

Assistant Governor (Operation 2)

นายสัมพันธ์ นนทศุข

นายดำรง ผดุงชอบ

นายฤทธิรงค์ จัยสิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Mr.Sampan Nonthasuk

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Mr.Damrong Padungchob

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Mr.Ritthirong Jaiyasin

Assistant Governor (Operation 3)

Assistant Governor (Operation 4)

Assistant Governor (Operation 5)
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นางกุลธิดา กุลทนันท์

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
Mrs.Kulthida Kultanan

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
Mrs.Surattana Boonpienpol

Director, Office of the Governor

Director, Office of the Public Relations

นางสาวชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์

นายประเวช มณีสะอาด

นางสาวธนิตา ทองธวัช

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Miss Chusri Chalongchaiyasith

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน
Mr.Prawate Maneesa-ard

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและพัสดุ
Miss Thanita Thongtawach

Director, Accounting and Finance
Audit Department

Director, Operation Audit
Department

Director, General Affairs and
Logistics Department
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นางสาวจันทิรา จุโฬทก

นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Miss Chantira Chulothok

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
Mr.Wirote Baikaew

Director, Human Resources
Department

Director, Finance and Accounting
Department

นางสาวจรรยา คำสวัสดิ์

นางศิริพร เล็กอุดม

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

ผู้อำนวยการฝ่ายค่าตอบแทน
Miss Chanya Khumsawasdi

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Mrs.Siriporn Lek-udom

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Mrs.Panpilard Maingam

Director, Remuneration Department

Director, Risk Management
Department

Director, Legal Department
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นางสาวทัศนีย์ เตีย

นายกิตติ วิภาสวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
Miss Tassanee Tia

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ
Mr.Kitti Wipasvongse

Director, Planning Department

Director, Water Resources
Department

นายพิชญ ชูชื่น

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Mr.Pichaya Chuchuen

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
Mr.Somchai Montburinon

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr.Somkiat Priyagagul

Director, Business Development
Department

Director, Engineering
Department

Director, Information Technology
Department
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นายวิชิต กังแฮ

นางจันทิมา ถมศิริ

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
Mr.Wichit Kanghae

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1
Mrs.Jantima Thomsiri

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2
Miss Suwimol Padoungtanamongkol

Director, Training Department

Director, Operation Department 1

Director, Operation Department 2

นายถาวร นิติภาวะชน

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

นายวุฒิชัย จิตรงาม

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3
Mr.Thaworn Nitipavachon

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4
Mr.Somnug Limtongsittikoon

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 5
Mr.Wutichai Jitngam

Director, Operation Department 3

Director, Operation Department 4

Director, Operation Department 5
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นายไพศาล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

นายสุรศักดิ์ มรกตสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 1
Mr.Pisarn Dachatiwongse Na Ayuthya

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 2
Mr.Surasak Morakotsuwan

Director, Regional Office 1

Director, Regional Office 2

นายประเสริฐ อู่ทอง

นายวินัย ณัฐศาสตร์

นายจรัล คำเชื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 3
Mr.Prasert Uthong

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 4
Mr.Winai Nattasart

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 5
Mr.Jarul Kumchuea

Director, Regional Office 3

Director, Regional Office 4

Director, Regional Office 5
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นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

นายนคร ลอยกุลนันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6
Mr.Thinakorn Danpongsuwan

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7
Mr.Nakorn Loykulnanta

Director, Regional Office 6

Director, Regional Office 7

นายวิชัย พุ่มเมือง

นายธรรมศักดิ์ เทียนสวัสดิ์

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 8
Mr.Vichai Pummoung

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 9
Mr.Thammasak Tiensawat

ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 10
Mr.Chompol Chokepongudomchai

Director, Regional Office 8

Director, Regional Office 9

Director, Regional Office 10
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การดำเนินงานตามภารกิจหลักของ
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2550
ภารกิจ

ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่าย
น้ำประปา รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคำนึง
ถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชน

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากลักษณะกิจการของ กปภ. เป็นสาธารณูปโภค ที่ครอบคลุมอยู่ใน 73 จังหวัด มีจำนวนสำนักงานประปาในสังกัด 228 แห่ง
ประกอบกับนโยบายควบคุมอัตราค่าน้ำและค่าบริการของรัฐบาล ล้วนเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการดำเนินงานของ กปภ. การขยายบริการทำได้
ค่อนข้างจำกัด เพราะเงินลงทุนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60 ยังต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ข้อจำกัดดังกล่าว ส่งผลให้ กปภ.มีงบประมาณไม่
เพียงพอที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและวางท่อจ่ายน้ำได้ทันตามความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งปัญหาแหล่งน้ำดิบที่เกิดจากสภาวะ
ภัยแล้งในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจการประปาท้องถิ่นดำเนินกิจการประปาแข่งขันกับ กปภ. ในบางพื้นที่อีกด้วย

การดำเนินงาน

แม้ว่าจะต้องดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัด แต่ในปี 2550 กปภ.ก็สามารถดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าและเกิดผลสำเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ กปภ. ฉบับที่ 1 (ปี 2550-2554) ดังนี้
1. ด้านการลงทุน
ปี 2550 กปภ.มีมูลค่าการลงทุนรวม 5,053 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 2 ล้านบาท เป็นการลงทุนในโครงการ ต่าง ๆ ตาม
สัดส่วนดังนี้
มูลค่าการลงทุนในช่วงปี 2549-2550 ของ กปภ.
ประเภทโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับปรุงขยาย
วางท่อขยายเขต
ปรับปรุงเส้นท่อ
ปรับปรุงหลังรับโอน
ปรับปรุงแหล่งน้ำ
รวมโครงการ 1-5
6. ดำเนินงานปกติ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2549
(ล้านบาท)
2,404
557
376
295
173
3,805
1,250
5,055

ปี 2550
(ล้านบาท)
2,773
362
197
238
153
3,723
1,330
5,053

สัดส่วน
(%)
55
7
4
5
3
74
26
100

2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ
ปี 2550 กปภ.สามารถให้บริการลูกค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 2.63 ล้านราย ยอดขายรวม 794 ล้าน ลบ.ม.
3. ด้านการลดน้ำสูญเสีย
ด้วยมาตรการเร่งรัดการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำที่เสื่อมสภาพ และเร่งรัดงานลดน้ำสูญเสียให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็วทำให้สามารถ
ควบคุมน้ำสูญเสียให้อยู่ที่ 26.12%
รายการ
1. ผู้ใช้น้ำ : ล้านราย
2. น้ำขาย : ล้าน ลบ.ม.
3. น้ำสูญเสีย : % 	
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ปี 2549ปี 2550
2.48
722
26.3

+/- 	
2.63 	
794
26.12

%เพิ่มลด
+0.15
+72 	
- 0.18 	

6.04
9.97
- 0.68

4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดิบที่จะใช้เพื่อการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพ หรือปริมาณ ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานของ
กปภ. ซึ่ง กปภ.ได้แก้ปัญหาโดยการสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในปี 2550 จำนวน 6 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้การเก็บกักน้ำดิบเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การผลิตจ่ายน้ำ
5. ด้านการตลาดและการบริการ
มาตรการด้านการตลาด ที่มุ่งเน้นในปี 2550 ได้แก่การอำนวยความสะดวกสบาย สร้างความประทับใจ รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการ
1.	 การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
2.	 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
3.	 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

โครงการ / กิจกรรม
เพิ่มช่องทางชำระค่าบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น,ที่ทำการ
ไปรษณีย์, ธนาคาร, Just Pay, JAY MART, Pay Station และ Internet (ป.ภูเก็ต)
- โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ภัยแล้ง
- โครงการน้ำประปาดื่มได้
- โครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ

6. ด้านการพัฒนาองค์กร แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
6.1 ด้านทรัพยากรบุคคล
		 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในปี 2550 ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลบนฐานความสามารถหรื อ
Competency based management ที่ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2547 อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้
มาตรการด้าน
1. ผลิตภาพ
2. พัฒนาบุคลากร
3. บรรจุ / แต่งตั้ง

โครงการ / กิจกรรม
- พนักงาน 1 คน สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำ 481 ราย เพิ่มจากปี 2549 คือ 449 ราย
- กำหนดหลักสูตรเพื่อเร่งฟื้นฟูและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
- รับสมัครพนักงานใหม่
- ปรับปรุงระบบประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของงาน
- ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงผลตอบแทนเข้ากับระบบ EVM

6.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ
1. แม่ข่าย (Server)
2. ฐานข้อมูล (Database)
3. เครือข่าย (Network)

ความสำเร็จ / ความก้าวหน้า
มีไว้เพื่อรองรับ 2 ระบบ คือ  SAP และ Internet
SAP - ด้านบัญชี บุคคล พัสดุ
EIS - ด้านข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ระบบ LAN เพื่อการสื่อสารที่สำนักงานใหญ่ (Network) และสำนักงานประปาเขต
ระบบ VAN ที่สำนักงานประปา ผ่าน Internet

ผลประกอบการโดยรวม
ในปีงบประมาณ 2550 กปภ.มีรายได้รวม 13,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 12.94% และมีค่าใช้จ่ายรวม
12,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 คิดเป็นร้อยละประมาณ 6.91 โดยมีผลกำไรสุทธิเบื้องต้นประมาณ 994 ล้านบาท แต่เป็นผล
เนื่องมาจากการได้รับเงินสนับสนุน PSO จากรัฐบาลเป็นจำนวนถึง 964 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2551 หาก กปภ. ไม่ได้รับการสนับสนุน
เงิน PSO และไม่สามารถปรับราคาค่าน้ำให้สะท้อนต้นทุนได้ คาดว่าจะขาดทุนสุทธิไม่น้อยกว่า ประมาณ 1,355 ล้านบาท
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PWA’s Achievement
for the Year 2007
Mission

Provincial Waterworks Authority (PWA)’s core businesses are to conduct and promote public water business by
exploring raw water sources to serve production, supply and distribution including other related businesses in order to take
advantages to public utility service by considering the state’s interests and public’s health.

Barriers

Being a business type of public utility, PWA had 228 service areas covering 73 provinces. The water and service
price controlled by government were the restrictions to PWA’s operation.  As a result, the service expansion was limited;
since more 60% of the main capital investment was supported by the government. Such restrictions were affected to PWA
having not enough budget for raising the production capacity and water pipes to meet the increasing demand of water
annually. In addition, the problem of raw water sources resulted from the droughts in many areas. Besides, having the
local waterworks, it ran business to compete with PWA in some areas.

Operation

With numerous limitations, in 2007 PWA still ran business with attainment and was consistent with the 1st corporate
plan (2007-2011) as follows:1. Investment
In 2007, PWA invested Baht 5,053 million, decreasing by Baht 2 million from the prior year. The investment of the
following projects was as follows:PWA’s invested values during 2006-2007
Type of project
1. 	 Improvement and Expansion
2. 	 Pipeline Extension
3. 	 Pipeline Improvement
4. Improvement of Transferred Waterworks
5. 	 Water Development
 	 Total Project no.1 - 5
6. 	 Ordinary Operation
 	 Grand Total

2006
(Mil ion Baht)
2,404
557
376
295
173
3,805
1,250
5,055

2007
(Mil ion Baht)
2,773
362
197
238
153
3,723
1,330
5,053

Proportion
(%)
55
7
4
5
3
74
26
100

2. Production and Distribution
In 2007, PWA gained more customers to be 2.63 mil ion customers leading to total quantity water sold of 794 mil ion cu.m.
3. Distribution Loss
Speeding up a measure of changing the deteriorating pipeline and distribution loss, it resulted in the quantity of
water loss of 26.12% in 2007.
4. Water Source Development
Transaction
1. Customers: million 	
2. Quantity Water Sold: million cu.m.
3. Distribution Loss: %
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2006		
2.48
722
26.3

2007
2.63
794
26.12

+/-  	
+0.15
+72
-0.18

%
6.04
9.97
-0.68

The problem of quality and quantity of raw water was the main barrier to PWA’s operation.  PWA handled it
through construction and development of 6 water sources in 2007 in order to have sufficient and appropriate raw water
for production.
5. Marketing and Service
In 2007, the marketing strategies focused on convenience, creating impression, getting comments from customers
and building good image to the organization.  PWA arranged the following projects as shown below:6. Organizational Development
Marketing Strategies

Projects / Activities

1. Convenience to Customers

Increasing payment channels - counter services e.g. 7-Eleven, post office,
bank, Just Pay, JAY MART, Pay Station and Internet (Phuket Waterworks)
- “Fil ing Your Hearts” Project on Auspicious Occasion Of His Majesty The
2. Building Satisfaction
King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007
- “Disaster Aid”  Project
- “Clean, Safe and Drinkable Water” Project
3. Creating Good Image to Organization - “1 Region 1 Waterworks Model” Project

6.1 Human Resources
		 In 2007, PWA continuously developed and applied “Competency Based Management” since 2004. The
accomplishment and progress was summarized as follows:6.2 Information Technology
Field
1. Productivity
2. Training
3. Recruitment / Promotion

Result
- 1 employee can serve more customers from 449 in 2006 to 481 in 2007.
- Determined the program for speeding up the rehabilitation and
enhancing employees’ competence.
- Recruited new employees
- Improved the performance appraisal in consistent with its results.
- Developed the compensation network system with the EVM system

Operating Performance
System
1. Server
2. Database
3. Network

Achievement and Progress
To serve 2 systems : SAP / INTERNET
SAP - Accounting , Human Resource and Material
EIS - Management Database
LAN system to communicate with Head Office and Regional Office
VAN system at Waterworks via INTERNET

In 2007, PWA’s total income amounted to Baht 13,307 million, increasing by 12.94%, and total expenses amounted to
Baht 12,313 million, increasing by 6.91% from the last year. It resulted in gross earnings of Baht 994 million that
consequently received the public service obligation (PSO) amounting to Baht 964 million. If PWA did not get such support
and adjust the water price to reflect the real effective costs, net expected losses were not less than Baht 1,355 million.
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สถิติผลการดำเนินงานของ กปภ.
ระหว่างปี 2547 - 2550
ลำดับ ประเด็นผลการดำเนินงาน
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

42

หน่วย

2547

จำนวนลูกค้าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ราย
2,124,103
อัตราการเพิ่มตามปกติ
%
8.88
จำนวนพนักงานรวมลูกจ้างประจำ
คน
5,480
อัตราส่วนระหว่างบุคลากรต่อลูกค้า
คน
2.58
1,000 ราย
อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ ต่อพนักงาน 1 คน
คน
387.61
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
ล้าน ลบ.ม.
827
ปริมาณน้ำจำหน่าย  
ล้าน ลบ.ม.
606
เฉลี่ยการใช้น้ำ 
ลบ.ม./ราย/เดือน
24.691
8.1 เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน
ลบ.ม./ราย/วัน
0.823
8.2 เฉลี่ยต่อรายต่อวัน
8.3 เฉลี่ยต่อคนต่อวัน
ลิตร/คน/วัน
162.349
อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย
%
26.63
โครงการลงทุน (โครงการใหม่ในปี) แห่ง/ล้านบาท
10/179
10.1 ปรับปรุงขยายระบบประปา
12/81
10.2 ปรับปรุงหลังรับโอน
8/107
10.3 พัฒนาแหล่งน้ำ
4/123
10.4 ปรับปรุงเส้นท่อ
357/461
10.5 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
การลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ
ล้านบาท
1,020
โครงการเอกชนร่วมดำเนินงาน/ลงทุน
แห่ง
11
รายได้รวม
ล้านบาท
8,982
รายจ่ายรวม
ล้านบาท
8,472
EBITDA
ล้านบาท
3,455
ดอกเบี้ยจ่าย
ล้านบาท
695
ค่าเสื่อมราคา
ล้านบาท
2,250
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   
ล้านบาท
510
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
45,583
ส่วนของทุน
ล้านบาท
29,927
ส่วนของหนี้
ล้านบาท
15,656
จ่ายน้ำฟรีช่วยผู้ประสบภัย
ล้านลิตร
727
จ่ายน้ำฟรีช่วยสังคม
%
0.09
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
ล้านบาท
พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ (รวม)
แห่ง
58
ระบบแผนที่และข้อมูล GIS
แห่ง
60
การเพิ่มช่องทางบริการจ่ายค่าน้ำ สถานที่จ่ายค่าน้ำ • สำนักงาน ป.
• ธนาคาร 8 แห่ง
• Counter Service
• ที่ทำการไปรษณีย์
• PAYPOINT

การเพิ่มช่องทางร้องเรียนของลูกค้า
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ช่องทาง

• โทรศัพท์ 1662
• Website
• Call Center
• E-mail
• สายด่วน 1567
• สายด่วน 1111

2548

2549

2550

2,306,962
9.20
5,498
2.38

2,479,776
8.39
5,519
2.23

2,628,470
6.85
5,465
2.08

419.60
909
678

449.32
981
722

480.96
1,077
795

25.505
0.850
167.705
25.26

25.146
0.838
165.344
26.31

25.928    
0.864
170.485
26.12

13/406
5/37
6/87
9/203
426/568
1,282
12
10,823
9,973
3,796
653
2,293
850
48,511
32,666
15,845
1,661
0.18
4,361,000
71
90
• สำนักงาน ป.
• ธนาคาร 8 แห่ง
• Counter Service
• ที่ทำการไปรษณีย์
• PAYPOINT

• โทรศัพท์ 1662
• Website
• Call Center
• E-mail
• สายด่วน 1567
• สายด่วน 1111

14/481
8/59
11/173
12/376
392/455
1,450
11
11,782
11,517
3,272
654
2,354
264
51,849
34,521
17,327
822
0.08
6,271,815
85
119
• สำนักงาน ป.
• ธนาคาร 8 แห่ง
• Counter Service
• ที่ทำการไปรษณีย์
• PAYPOINT
• JAY MART
  ป.รังสิต ป.ปทุมธานี
• Just Pay
• Internet (SIPA)
  ป.ภูเก็ต
• โทรศัพท์ 1662
• Website
• Call Center
• E-mail
• สายด่วน 1567
• สายด่วน 1111

3/421
3/24      
6/153
8/197
262/362
1,330
10
13,307
12,313
4,108
651
2,462
994
54,881
35,759
19,122
1,146
0.12
12,358,972
99
149
• สำนักงาน ป.
• ธนาคาร 14 แห่ง
• Counter Servic
• ที่ทำการไปรษณีย์
• Pay Station
• JAY MART
  ทั่วประเทศ
• Just Pay
• Internet (SIPA)
  ป.ภูเก็ต
• โทรศัพท์ 1662
• Website
• Call Center
• E-mail
• สายด่วน 1567
• สายด่วน 1111

ลำดับ ประเด็นผลการดำเนินงาน หน่วย
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การติดตั้ง IT เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

  

2547

ระบบ • SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการเอกสาร
  อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบ Billing
• ระบบอ่านมาตร
  มือถือ (Handheld)
• ระบบรายรับ-รายจ่าย
  (Sales Ledger)
• ระบบบัญชีการเงิน
• ระบบพัสดุ
• ระบบทรัพยากรบุคคล
• ระบบ website
• ระบบ EIS และ
  Data Warehouse
• ระบบ Video
  Conference

2548
• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการเอกสาร
  อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบ Billing
• ระบบอ่านมาตร
  มือถือ (Handheld)
• ระบบรายรับ-รายจ่าย
  (Sales Ledger)
• ระบบบัญชีการเงิน
• ระบบพัสดุ
• ระบบทรัพยากรบุคคล
• ระบบ website
• ระบบ EIS และ
  Data Warehouse
• ระบบ Video
  Conference
• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ

  

2549
• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบ Billing
• ระบบอ่านมาตร
  มือถือ (Handheld)
• ระบบรายรับ-รายจ่าย
  (Sales Ledger)
• ระบบบัญชีการเงิน
• ระบบพัสดุ
• ระบบทรัพยากรบุคคล
• ระบบ website
• ระบบ EIS และ
  Data Warehouse
• ระบบ Video
  Conference
• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ
• ระบบสารบรรณ
  อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบสารสนเทศ
  ด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)
• ระบบ e-Learning
• ระบบตรวจสอบภายใน
  (Computer Audit)
• ระบบ e-Meeting

30

การสร้างระบบธรรมาภิบาล กิจกรรม • คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะทำงานบริหารความเสีย่ ง
• กิจกรรม กปภ. ใสสะอาด
• e-Auction
• ระบบควบคุมภายในที่ดี
• ระบบงานทางธุรกิจ SAP
• วัฒนธรรมองค์กร

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะทำงานบริหารความเสีย่ ง
• กิจกรรม กปภ. ใสสะอาด
• e-Auction
• ระบบควบคุมภายในที่ดี
• ระบบงานทางธุรกิจ SAP
• วัฒนธรรมองค์กร
• คำขวัญพนักงาน

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะทำงานบริหารความเสีย่ ง
• กิจกรรม กปภ. ใสสะอาด
• e-Auction
• ระบบควบคุมภายในที่ดี
• ระบบงานทางธุรกิจ SAP
• วัฒนธรรมองค์กร
• พันธสัญญาร่วมสร้าง
  สังคมคุณธรรม

31

ผลการประเมิน กปภ. คะแนน
4.30
โดยคณะกรรมการ
(เต็ม = 5)
(ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
รางวัลประกันผลงาน
- • โล่รางวัลดีเด่นด้านการ
  เบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน
  จากกระทรวงการคลัง

4.47
(ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก)

4.14
(ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก)

-

-

32

  

2550
• SCADA 
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการเอกสาร
  อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบ Billing
• ระบบอ่านมาตร
  มือถือ (Handheld)
• ระบบรายรับ-รายจ่าย
  (Sales Ledger)
• ระบบบัญชีการเงิน
• ระบบพัสดุ
• ระบบทรัพยากรบุคคล
• ระบบ website
• ระบบ EIS และ
  Data Warehouse
• ระบบ Video
  Conference
• ระบบบริการผู้ใช้น้ำ
• ระบบสารบรรณ
  อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบสารสนเทศ
  ด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)
• ระบบ e-Learning
• ระบบตรวจสอบภายใน
  (Computer Audit)
• ระบบ e-Meeting
• ระบบป้องกันไวรัส
• ระบบสำรองข้อมูลเพิ่ม
  ประสิทธิภาพ SAP
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะทำงานบริหารความเสีย่ ง
• กิจกรรม กปภ. ใสสะอาด
• e-Auction
• ระบบควบคุมภายในที่ดี
• ระบบงานทางธุรกิจ SAP
• วัฒนธรรมองค์กร
• พันธสัญญาร่วมสร้าง
  สังคมคุณธรรม
• ปฏิญาณตนเป็นผูบ้ ริหารทีด่ ี
4.39
(ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก)
• โล่รางวัลในฐานะ กปภ. เป็น
  1 ใน 2 รัฐวิสาหกิจที่ได้
ประชาสัมพันธ์การเลือกตัง้
23 ธันวาคม 2550
  อย่างเต็มที่ จาก
  คณะกรรมการการเลือกตัง้
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จำนวนพนักงานและลูกจางประจำ (ไมรวมลูกจางชั่วคราว)

จำนวนผูใชน้ำและอัตราการเพิ่มผูใชน้ำ ป 2547-2550
หนวย : ราย

%

3,000,000

9.20

8.88
2,500,000

2,306,962
2,124,103

2,479,776
8.39

2,628,470

2,000,000

6.85

1,500,000
1,000,000
500,000
0

ป

2547

2548

จำนวนผูใชน้ำ (ราย)

2549

2550

คน
10.00

5,530

9.00

5,520

8.00

5,510

7.00

5,500

6.00

5,490

5.00

5,480

4.00

5,470

3.00

5,460

2.00

5,450

1.00

5,440

0.00

5,430

5,519
5,498
5,480
5,465

2550

2549

2548

2547

ป

อัตราการเพิ่มผูใชน้ำ

จำนวนผูใชน้ำและปริมาณการใชน้ำ แยกตามประเภทผูใชน้ำ
ณ เดือน กันยายน 2550

อัตราสวนระหวาง บุคลากรตอผูใชน้ำ 1,000 ราย และ
ผูใชน้ำตอพนักงาน 1 คน
คน

หนวย : ราย
10,000,000

หนวย : ลบ.ม.
35,000,000

1,934,690

1,000,000

156,131

30,000,000

390,165

29,787,852

100,000

25,000,000

36,957

10,000

7,957

4,335

1,000

14,850,659

14,321,401

6,420,046
478,992

10,000,000
2,410,270

0

5,000,000
0

ที่อยูอาศัย

2.50

387.61

419.6

500

480.96

2.38

2.00

2.23

2.08
400

449.32

1.50

300

1.00

200

0.50

100

0.00

ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม

ปริมาณการใชน้ำ

ราย

600
2.58

15,000,000

100
10

20,000,000

3.00

ป

2547

2548

2549

0

2550

อัตราสวนระหวางบุคลากรตอผูใชน้ำ 1,000 ราย
อัตราสวนผูใชน้ำตอพนักงาน 1 คน

ปริมาณน้ำผลิตจริง น้ำผลิตจาย และ % น้ำสูญหาย

ปริมาณน้ำจำหนาย ปริมาณน้ำสูญเสีย และอัตราน้ำสูญเสียในระบบจาย

หนวย : ลาน ลบ.ม.

%

1,200

1,112

26.63
25.67
1,000
858

827

945
909
24.31

1,016
981
25.4

1,200

1,077

800
600

หนวย : ลาน ลบ.ม.
30.00

16.67

400

26.63
25.26

25.00

1,000

20.00

800

15.00

600

10.00

400

5.00

200

0.00

0

26.31

30.00
26.12
25.00
187

231

259

220

606
200

%

20.00
15.00

678

722

795

10.00
5.00

ปริมาณน้ำผลิตจริง
0

2547

ปริมาณน้ำผลิตจริง
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2548

2549

2550

ปริมาณน้ำผลิตจาย

น้ำสูญหาย

2547

ปริมาณน้ำจำหนาย

2548

2549

2550

0.00

ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจาย

ปริมาณการใชไฟฟาและสัดสวน การใชไฟฟาตอน้ำจำหนาย

เปรียบเทียบการใชไฟฟาระบบผลิตและระบบสำนักงาน ทั้ง 10
สำนักงานประปาเขต ปงบประมาณ 2550
หนวย : ลาน Kwh.

หนวย : ลาน Kwh.
350
0.485
26.63

300

276.26

266.57

330.48

304.66

288.46

0.500
0.480

73.87

70
60

250

0.456

0.460

200
0.440

26.12

150

0.425

0.422

0.416

0.420

100

50
40

37.88

37.47

34.2

28.32

30

23.03 21.85

20.7

29.19

23.95

20
0.400

50
0

80

ป

2546

2547

2548

ไฟฟาระบบผลิต

2549

0.380

2550

เขต1

5.45

5.86

เขต2

เขต3

0.82

1.41

เขต4

เขต5

ระบบผลิต

7.44

7.25

เขต6

เขต7

0.88

5.21

เขต8

เขต9 เขต10

5.01

ระบบสำนักงาน

ปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงของ กปภ.

เมตริกตัน

หนวย : ลาน ลิตร
24,043

27,112

28,257

26,251

10,000

2,131

1,922

2,076

1,973

990

1,141

1,195

316

357

307

371

2547

2548

2549

2550

1,000
100

944

10
0

0

สัดสวนการใชไฟฟาตอน้ำจำหนาย

ปริมาณการใชสารเคมีในการผลิตน้ำประปา
100,000

8.34

10

ป

สารสม

แกสคลอรีน

ปูนขาว

2.08
2.03

1.82
1.78

ป

2547

2548

59

481
81
กอสรางปรับปรุงขยาย
ปรับปรุงเสนทอ
กอสรางปรับปรุงกิจการประปา
วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ
พัฒนาแหลงน้ำ

461

วงเงินทุนแยกตามประเภทโครงการ ป 2548 (1,301.32 ลานบาท)

376
173
455

203

87
568

24
197

37

กอสรางปรับปรุงขยาย
ปรับปรุงเสนทอ
กอสรางปรับปรุงกิจการประปา
วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ
พัฒนาแหลงน้ำ

กอสรางปรับปรุงขยาย
ปรับปรุงเสนทอ
กอสรางปรับปรุงกิจการประปา
วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ
พัฒนาแหลงน้ำ

วงเงินทุนแยกตามประเภทโครงการ ป 2550 (1,157 ลานบาท)
421

406

2550

วงเงินทุนแยกตามประเภทโครงการ ป 2549 (1,646.91 ลานบาท)

123

107

2549
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บทวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของ กปภ.
¿“æ√«¡°“√¥”‡π‘πß“π

°“√ª√–ª“ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§‡ªìπÕß§å°√¢Õß√—∞´÷ßË ¥”‡π‘πß“π‡™‘ß∏ÿ√°‘®‡æ◊ÕË ß— §¡∑’„Ë Àâ∫√‘°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π¥â“ππÈ”ª√–ª“ ‡æ◊ÕË
πÕßπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õßª√–™“™π„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ¡’ ÿ¢¿“æ¥’∂â«πÀπâ“ ‚¥¬ °ª¿.‰¥âπâÕ¡π”
çÀ≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈é ·≈– çª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßé ¡“‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√∫√‘À“√ß“π
„πªï 2550 °ª¿. ¡’ ”π—°ß“πª√–ª“„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑—ßÈ π‘È 228 ·Ààß ¥â«¬¢âÕ®”°—¥¥â“π‡ß‘π≈ß∑ÿπÕ—π‡ªìπº≈°√–∑∫®“°°“√¢“¬
πÈ”ª√–ª“¢“¥∑ÿπÀ√◊Õ¢“¬„πÕ—µ√“‡©≈’¬Ë µË”°«à“µâπ∑ÿπ ®÷ß∑”„Àâ°“√≈ß∑ÿπ¢¬“¬ß“π„À¡à √«¡∂÷ß°“√ª√—∫‡ª≈’¬Ë π∑àÕ‡°à“∑’ÀË ¡¥Õ“¬ÿ°“√„™âß“π
‡æ◊ÕË ≈¥πÈ” ≠Ÿ ‡ ¬’ ‰¡à “¡“√∂∑”‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ „πªï 2551 ´÷ßË æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ °ª¿. (©∫—∫∑’Ë 3) æ.». 2550 ¡’°“√ª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ¡’º≈∫—ß§—∫„™âµß—È ·µà«π— ∑’Ë 25 ß‘ À“§¡ 2550 ®–∑”„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß °ª¿.¡’§«“¡Õ‘ √– “¡“√∂∫√‘°“√ª√–™“™π
‰¥â§≈àÕßµ—«¬‘ßË ¢÷πÈ ·≈–À“° °ª¿. ®–ª√—∫§à“πÈ”¢Õß ”π—°ß“πª√–ª“∑—ßÈ 228 ·Ààß „πªï 2551 „Àâ„°≈â‡§’¬ßµâπ∑ÿπ∫â“ß ·¡â®–¬—ß‰¡à„™à√“§“
–∑â Õ πµâ π ∑ÿ π ∑’Ë · ∑â ® √‘ ß ·µà ‡ ªì π °“√‡æ‘Ë ¡ °√–· ‡ß‘ π ¥ ´÷Ë ß ®–∑”„Àâ “¡“√∂¢¬“¬æ◊È π ∑’Ë ∫ √‘ ° “√„Àâ · °à ª √–™“™π∑’Ë µâ Õ ß°“√„™â
πÈ”ª√–ª“∑ÿ°æ◊πÈ ∑’∑Ë «—Ë ª√–‡∑» √«¡∂÷ß “¡“√∂ ”√«®·≈–æ—≤π“·À≈àßπÈ”‡æ◊ÕË √—∫¡◊Õ°—∫«‘°ƒµ°“√≥å¿¬— ·≈âß·≈–¿“«–‚≈°√âÕπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß
“¡“√∂æ—≤π“ ”π—°ß“πª√–ª“„Àâ‡ªìπ ”π—°ß“π∑—π ¡—¬ ·≈– “¡“√∂¥”‡π‘π‚§√ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ ß— §¡„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ‰¥â

º≈°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√‡ß‘π

°“√ª√–ª“ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— ¬àÕ¬∑’Ë ”§—≠§◊Õ ∫√‘…∑— ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—æ¬“°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)
‚¥¬∂◊ÕÀÿπâ √âÕ¬≈– 39.22 Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡π◊ÕË ß®“° °ª¿. ‰¡à„™à∫√‘…∑— ¡À“™π ®”°—¥ ®÷ß‰¥â√∫— °“√¬°‡«âπ°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë
„™â°∫— ∫√‘…∑— ¡À“™π µ“¡ª√–°“» ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’ ©∫—∫∑’Ë 21/2550 ≈ß«—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2550 ‡√◊ÕË ß°“√¬°‡«âπ°“√∫—ß§—∫„™â¡“µ√∞“π
°“√∫—≠™’ ‡©æ“–¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’ ‡√◊ÕË ßß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— √à«¡
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °ª¿. „πªï 2550 ¡’°“√ª√—∫µ—«„π∑‘»∑“ß∑’¥Ë ¢’ π÷È ‡π◊ÕË ß®“° °ª¿. ‰¥âπ”°≈¬ÿ∑∏å‡√àß¥à«π 4 ¥â“π¡“„™â ‚¥¬¡ÿßà
‡æ‘¡Ë √“¬‰¥â·≈–§«∫§ÿ¡§à“„™â®“à ¬ √«¡∑—ßÈ ¡ÿßà “π ¡— æ—π∏å°∫— ≈Ÿ°§â“·≈– ß— §¡ “¡“√∂ √ÿª√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ
3.19 ¥—ßπ’È
°”‰√ ∑ÿ ∏‘ªï 2550 ®”π«π 994.43 ≈â“π∫“∑ ‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫ªï 2549 ®”π«π 264.63 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 729.80 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ
√âÕ¬≈– 275.78 ‚¥¬¡’°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π ®”π«π 1,284.15 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 622.83 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 94.18 ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ °—∫
ªï 2549 ®”π«π 661.32 ≈â“π∫“∑

√“¬‰¥â·≈–§à“„™â®“à ¬

√“¬‰¥â®“°°“√¥”‡π‘πß“π
√“¬‰¥â®“°°“√¥”‡π‘πß“π- ∑ÿ ∏‘„πªï 2550 ®”π«π 12,683.36 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,424.09 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 12.65 ‡π◊ÕË ß®“°„π
ªïπ¡’È √’ “¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬πÈ”·≈–∫√‘°“√- ∑ÿ ∏‘‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,048.63 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 10.17 “‡Àµÿ®“°¡’º„Ÿâ ™âπ”È ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ √“¬‰¥â§“à µ‘¥
µ—ßÈ ·≈–«“ß∑àÕ- ∑ÿ ∏‘‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 21.36 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 6.37 √“¬‰¥â™¥‡™¬°“√¥”‡π‘πß“π‡™‘ß ß— §¡®“°√—∞∫“≈‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 354.10 ≈â“π∫“∑
§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 58.09
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§à“„™â®“à ¬®“°°“√¥”‡π‘πß“π
µ≈Õ¥ªï 2550 √“§“πÈ”¡—π¢¬—∫µ—« ßŸ ¢÷πÈ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß ßà º≈„Àâ§“à §√Õß™’æ ßŸ ¢÷πÈ µ“¡‰ª¥â«¬ ‚¥¬¡’§“à „™â®“à ¬¥”‡π‘πß“π 11,399.21
≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 801.26 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 7.56 “‡Àµÿ®“°§à“„™â®“à ¬‡°’¬Ë «°—∫æπ—°ß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 46.97 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.20
§à“«— ¥ÿ°“√º≈‘µ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 470.77 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 11.17 (‡ªìπ°“√‡æ‘¡Ë ®“°°“√´◊ÕÈ πÈ”ª√–ª“®“°∫√‘…∑— ‡Õ°™πµ“¡ ≠— ≠“„Àâ‡Õ°™π
√à«¡≈ß∑ÿπ) §à“«— ¥ÿ¥”‡π‘π°“√·≈–´àÕ¡∫”√ÿß‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 64.04 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 20.32 §à“®â“ß·≈–∫√‘°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 84.04 ≈â“π∫“∑ §‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈– 23.19 §à“‰øøÑ“‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 44.16 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 5.04 ·≈–§à“‡ Õ◊Ë ¡√“§“·≈–§à“µ—¥®”Àπà“¬‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 88.76 ≈â“π∫“∑ §‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.74

√“¬‰¥â∑‰’Ë ¡à‡°’¬Ë «°—∫°“√¥”‡π‘πß“π
„π «à π√“¬‰¥â∑‰’Ë ¡à‡°’¬Ë «°—∫°“√¥”‡π‘πß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 101.72 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 19.48 ‚¥¬„πªïπ¡’È √’ “¬‰¥â√∫— ∫√‘®“§®“°‡Õ°™πµ—¥
∫—≠™’‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 24.66 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 27.54 √“¬‰¥âÕπ◊Ë ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 41.09 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 30.52 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬‰¥â‡ß‘π
Õÿ¥Àπÿπ®“°√—∞∫“≈µ—¥∫—≠™’‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 26.68 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 407.62 «à π≈¥√—∫Õ◊πË ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 17.67 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 150.58
(‡π◊ÕË ß®“°‰¥â√∫— «à π≈¥®“°°“√´◊ÕÈ πÈ”ª√–ª“¢Õß∫√‘…∑— ‡Õ°™π√à«¡≈ß∑ÿπ‡°‘πª√‘¡“≥¢—πÈ µË”∑’°Ë ”Àπ¥) √“¬‰¥â‡ß‘πªíπº≈‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 66.00 ≈â“π
∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100.00 ‡π◊ÕË ß®“°√—∫√Ÿ‡â ªìπ√“¬‰¥âµ“¡∑’¡Ë °’ “√ª√–°“»®à“¬ «à π√“¬‰¥â§“à ª√—∫≈¥≈ß 15.31 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
34.90 ·≈– «à πµà“ß¿“√–∫”‡ÀπÁ®°—∫‡ß‘π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå≈¥≈ß 17.16 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100.00 ‡π◊ÕË ß®“°„πªïπ¡’È ¿’ “√–ºŸ°æ—πæ÷ß
µâÕß®à“¬„Àâæπ—°ß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®÷ß∫—π∑÷°‰«â‡ªìπ§à“„™â®“à ¬∑’‰Ë ¡à‡°’¬Ë «°—∫°“√¥”‡π‘πß“π
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§à“„™â®“à ¬∑’‰Ë ¡à‡°’¬Ë «°—∫°“√¥”‡π‘πß“π
§à“„™â®à“¬∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π·≈–∫√‘À“√≈¥≈ß 6.85 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 5.73 ‡π◊ËÕß®“°¢“¥∑ÿπ®“°°“√®”Àπà“¬
π‘ ∑√—æ¬å≈¥≈ß 26.53 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 25.99 µâπ∑ÿπ«— ¥ÿ∑®’Ë ”Àπà“¬≈¥≈ß 1.76 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 54.49 «à π§à“„™â®“à ¬Õ◊πË
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 18.45 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 130.94 ‡π◊ËÕß®“°‡ß‘π∫√‘®“§‡æ◊ËÕ “∏“√≥ª√–‚¬™πå·≈– à«πµà“ß¿“√–∫”‡ÀπÁ®°—∫‡ß‘π°Õß∑ÿπ
ß‡§√“–Àå‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ

∞“π–°“√‡ß‘π

π‘ ∑√—æ¬å
π‘ ∑√—æ¬å√«¡ ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2550 ¡’®”π«π∑—ßÈ π‘È 54,881.12 ≈â“π∫“∑ ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï∑º’Ë “à π¡“‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 3,032.36 ≈â“π
∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 5.85 ´÷ßË ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥√“¬°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ≈¥≈ß‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï∑º’Ë “à π¡“∑’¡Ë ’ “√– ”§—≠ ¥—ßπ’È
1. ∑’¥Ë π‘ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å - ∑ÿ ∏‘ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 2,016.65 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.90
2. π‘ ∑√—æ¬å√–À«à“ß°àÕ √â“ß ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 635.79 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 23.40
3. π‘ ∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 404.69 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 5.71 ª√–°Õ∫¥â«¬
3.1 ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ®”π«π 3,624.50 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß 92.69 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.49 ‚¥¬æ‘®“√≥“
√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 3.1 æ∫«à“ „πªï 2550 ‡ß‘πº“°ª√–®”√–¬–‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ ≈¥≈ß 173.51
≈â“π∫“∑ ‡π◊ÕË ß®“°°“√®à“¬™”√–§◊πæ—π∏∫—µ√ °ª¿.∑’§Ë √∫°”Àπ¥ ”À√—∫‡ß‘πº“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π¡’®”π«π¡“° ‡π◊ÕË ß®“° «à πÀπ÷ßË ‡ªìπ‡ß‘π
ª√–°—π°“√„™âπ”È ·≈–‡ß‘πª√–°—πµ—«æπ—°ß“π ®”π«π 949.56 ≈â“π∫“∑ ´÷ßË ‰¡à “¡“√∂π”ÕÕ°¡“„™â‰¥â ·≈–Õ’° «à πÀπ÷ßË ‡ªìπ‡ß‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π
¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ß Ê ∑—ßÈ «à π°≈“ß·≈– «à π¿Ÿ¡¿‘ “§
3.2 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– π—È ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡ß‘πº“°ª√–®”√–¬–‡«≈“¡“°°«à“ 3 ‡¥◊Õπ ®”π«π 943.85 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 177.26
≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 23.12 ‡π◊ËÕß®“°‡µ√’¬¡‰«â‡æ◊ËÕ°“√™”√–Àπ’Èæ—π∏∫—µ√ °ª¿. ∑’Ë®–§√∫°”Àπ¥„πªï 2551 ®”π«π 1,500.00
≈â“π∫“∑ ·≈–®–∑¬Õ¬§√∫°”Àπ¥Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ßµ≈Õ¥ 6 ªï ¡Ÿ≈§à“√«¡∑—ßÈ π‘È 11,150.00 ≈â“π∫“∑
3.3 ≈Ÿ°Àπ’§È “à πÈ”- ∑ÿ ∏‘ ≈¥≈ß 1.07 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.54 ®“°À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 3.2 æ∫«à“ «à π„À≠à
‡π◊ÕË ß®“°≈Ÿ°Àπ’‡È Õ°™π≈¥≈ß 25.43 ≈â“π∫“∑ ´÷ßË ‡ªìπº≈®“°°“√‡√àß√—¥µ‘¥µ“¡Àπ’È ®—¥√“¬°“√ ßà ‡ √‘¡°“√¢“¬ ‚¥¬‡æ‘¡Ë §«“¡ –¥«°„Àâ·°àºŸâ
„™âπ”È „π°“√‡≈◊Õ°™àÕß∑“ß™”√–‡ß‘π «à π≈Ÿ°Àπ’È «à π√“™°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 22.30 ≈â“π∫“∑
3.4 √“¬‰¥â§“â ß√—∫ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 687.91 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 61.14 «à π„À≠à‡π◊ÕË ß®“°‡ªìπ°“√∫—π∑÷°∫—≠™’§“â ß√—∫§à“¥”‡π‘π°“√
„π°“√„Àâ∫√‘°“√‡™‘ß ß— §¡ ªï 2549 Õ’° «à πÀπ÷ßË ‡ªìπ «à π≈¥√—∫Õ◊πË ‡π◊ÕË ß®“°‰¥â√∫— «à π≈¥®“°°“√´◊ÕÈ πÈ”ª√–ª“®“°∫√‘…∑— ‡Õ°™π√à«¡≈ß∑ÿπ
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Àπ’È π‘

Àπ’È π‘ √«¡„π«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2550 ¡’®”π«π∑—ßÈ π‘È 19,122.14 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,794.83 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 10.36 ‡¡◊ÕË
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï∑º’Ë “à π¡“ ´÷ßË ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥√“¬°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ≈¥≈ß‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï∑º’Ë “à π¡“∑’¡Ë ’ “√– ”§—≠ ¥—ßπ’È
2.1 Àπ’È π‘ À¡ÿπ‡«’¬π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,176.38 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 35.91 ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡®â“Àπ’°È “√§â“≈¥≈ß 56.96 ≈â“π∫“∑ §‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈– 5.27 ·≈–§à“„™â®“à ¬§â“ß®à“¬‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 397.47 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 124.80 ‡π◊ÕË ß®“°¡’°“√ ≈—∫ª√–‡¿∑∫—≠™’„À¡à ‡ß‘ππ” ßà
√—∞§â“ß®à“¬‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 281.01 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 200.85 ‡π◊ÕË ß®“°Õ—µ√“‡ß‘ππ” ßà √—∞‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°‡¥‘¡√âÕ¬≈– 30 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 40
2.2 æ—π∏∫—µ√ °ª¿.≈¥≈ß 1,500.00 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 13.45 ‡π◊ÕË ß®“°¡’æπ— ∏∫—µ√ °ª¿. ∑’®Ë –§√∫°”Àπ¥„πªï 2551
2.3 ‡ß‘πª√–°—π°“√„™âπ”È ·≈–ª√–°—πµ—«æπ—°ß“π ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 95.75 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 11.21 ‡π◊ÕË ß®“°¡’º„Ÿâ ™âπ”È ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ
2.4 √“¬‰¥â‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ√Õ°“√√—∫√Ÿâ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,898.72 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 160.05 µ“¡À≈—°‡°≥±å°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘πß∫
ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ®“°√—∞∫“≈∑’‰Ë ¥â®¥— √√‰«â ”À√—∫‚§√ß°“√„À¡à∑‡’Ë °‘¥¢÷πÈ „πªï‡¥’¬«°—π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‚¥¬· ¥ß‰«â‡ªìπ√“¬‰¥â‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ√Õ°“√√—∫√Ÿ„â π
«à π¢ÕßÀπ’È π‘ ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π ·≈–∑¬Õ¬√—∫√Ÿ‡â ªìπ√“¬‰¥â®“°‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ√—∞∫“≈µ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π ´÷ßË Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°‡°≥±å°“√§”π«≥§à“
‡ Õ◊Ë ¡√“§“
2.5 √“¬‰¥â√∫— ∫√‘®“§®“°‡Õ°™π√—∫≈à«ßÀπâ“‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 118.40 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 15.94 µ“¡À≈—°‡°≥±å°“√∫—π∑÷°∫—≠™’
«à π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√∫√‘®“§ ®“°°“√√—∫‚Õπ∑√—æ¬å π‘ ®“°°“√„Àâ ¡— ª∑“π ”À√—∫ «à π¢Õß π‘ ∑√—æ¬å∑‰’Ë ¥â√∫— ®“°‡Õ°™π· ¥ß‰«â‡ªìπ√“¬‰¥â
®“° π‘ ∑√—æ¬å√∫— ∫√‘®“§¿“§‡Õ°™π√Õµ—¥∫—≠™’„π «à π¢ÕßÀπ’È π‘ ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π ‚¥¬∑¬Õ¬√—∫√Ÿ‡â ªìπ√“¬‰¥âµ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π ´÷ßË Õ¥§≈âÕß°—∫
À≈—°‡°≥±å°“√§”π«≥§à“‡ Õ◊Ë ¡√“§“

«à π¢Õß∑ÿπ
«à π¢Õß∑ÿπ ≥ 30 °—π¬“¬π 2550 ¡’®”π«π√«¡∑—ßÈ π‘È 35,758.98 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,237.53 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.58 ´÷ßË ¡’
√“¬≈–‡Õ’¬¥√“¬°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ≈¥≈ß‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï∑º’Ë “à π¡“∑’¡Ë ’ “√– ”§—≠ ¥—ßπ’È
3.1 ∑ÿπ 34,538.39 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 700.67 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.07 ª√–°Õ∫¥â«¬ ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ
429.24 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.42 ‡ªìπ‡ß‘π®—¥ √√®“°√—∞∫“≈‡æ◊ÕË °“√°àÕ √â“ßª√—∫ª√ÿß¢¬“¬√–∫∫ª√–ª“ ·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß‡ πâ ∑àÕ «à π
∑’‡Ë ªìπ π‘ ∑√—æ¬å√–À«à“ß°àÕ √â“ß «à π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√∫√‘®“§ ∑ÿ ∏‘ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 271.43 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 28.64 ‡ªìπ°“√√—∫∫√‘®“§‡ß‘π ¥
ß‘Ë °àÕ √â“ß·≈–Õÿª°√≥å ®“°Àπà«¬√“™°“√
3.2 °”‰√ – ¡ 1,220.59 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 536.85 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 78.52 ®“°°”‰√ ∑ÿ ∏‘ªï 2550 ®”π«π 994.43
≈â“π∫“∑ πÕ°®“°π’„È πªï 2550 °ª¿.‰¥âπ”‡ß‘π ßà √—∞®”π«π 457.57 ≈â“π∫“∑
·À≈àß∑’¡Ë “·≈–„™â‰ª¢Õß‡ß‘π∑ÿπ
°ª¿.¡’·À≈àß∑’¡Ë “¢Õß‡ß‘π∑ÿπ∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫ªï 2550 ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡®â“Àπ’°È “√§â“ 1,023.03 ≈â“π∫“∑ √“¬‰¥â‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ√Õ°“√
√—∫√Ÿâ 3,085.03 ≈â“π∫“∑ ·≈–æ—π∏∫—µ√ °ª¿. 9,650.00 ≈â“π∫“∑
°“√„™â‰ª¢Õß‡ß‘π∑ÿπ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ‡ß‘π ¥„π°“√ª√–°Õ∫°“√ 3,624.50 ≈â“π∫“∑ ∑’¥Ë π‘ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 43,141.21 ≈â“π∫“∑
π‘ ∑√—æ¬å√–À«à“ß°àÕ √â“ß 3,353.18 ≈â“π∫“∑ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— ¬àÕ¬ 583.10 ≈â“π∫“∑
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·À≈àß∑’¡Ë “¢Õß‡ß‘π∑ÿπ
‡®â“Àπ’°È “√§â“
√“¬‰¥â‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ√Õ°“√√—∫√Ÿâ
æ—π∏∫—µ√ °ª¿.
- ∂÷ß°”Àπ¥™”√–„π 1 ªï
- °”Àπ¥™”√–¡“°°«à“ 1 ªï
Àπ’È π‘ √«¡
ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ
«à π¢Õß∑ÿπ√«¡

2550
1,023.03
3,085.03
11,150.00
1,500.00
9,650.00
19,122.14
30,627.03
35,758.98

·À≈àß∑’„Ë ™â‰ª¢Õß‡ß‘π∑ÿπ
‡ß‘π ¥„π°“√ª√–°Õ∫°“√
∑’¥Ë π‘ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å
π‘ ∑√—æ¬å√–À«à“ß°àÕ √â“ß
‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— ¬àÕ¬
π‘ ∑√—æ¬å√«¡

2550
3,624.50
43,141.21
3,353.18
583.10
54,881.12

Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑

Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑

2549
1,079.99
1,186.31
12,150.00
1,000.00
11,150.00
17,327.31
30,197.79
34,521.45

2549
3,717.19
41,124.56
2,717.40
583.10
51,848.76

°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¢Õß°√–· ‡ß‘π ¥
‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π ‘Èπªï 2550 ®”π«π 3,624.50 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß ÿ∑∏‘ 92.69 ≈â“π∫“∑ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫
ªï 2549 √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß √ÿª‰¥â¥ß— π’È
°√–· ‡ß‘π ¥‰¥â¡“ („™â‰ª) - ∑ÿ ∏‘ ªï 2550
Àπà«¬ : ≈â“π∫“∑
°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π
3,414.39
°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ
(2,759.75)
°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π
(747.33)
‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥≈¥≈ß ∑ÿ ∏‘
(92.69)
‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—πµâπß«¥
3,717.19
‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π π‘È ß«¥
3,624.50
‡ß‘π ¥ ∑ÿ ∏‘∑‰’Ë ¥â¡“®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π ”À√—∫ªï 2550 ®”π«π 3,414.39 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫¥â«¬ °”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π¥”‡π‘πß“π 3,530.46 ≈â“π∫“∑ √“¬°“√ ”§—≠ ‰¥â·°à ‡ß‘π ¥√—∫®“°°”‰√ ÿ∑∏‘ 994.43
≈â“π∫“∑ ·≈–®“°√“¬°“√ª√—∫°√–∑∫°”‰√ ∑ÿ ∏‘∑‰’Ë ¡à„™à‡ß‘π ¥ 2,536.03 ≈â“π∫“∑ ‰¥â·°à √“¬°“√Àπ’È ≠Ÿ ·≈–Àπ’È ß ¬— ®– ≠Ÿ ·≈–§à“‡ Õ◊Ë ¡
√“§“ π‘ ∑√—æ¬å∂“«√ ”À√—∫ π‘ ∑√—æ¬å„π°“√¥”‡π‘πß“π„πªïπ‡’È æ‘¡Ë ¢÷πÈ 457.98 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ÕË ß®“°√“¬‰¥â™¥‡™¬°“√¥”‡π‘πß“π‡™‘ß ß— §¡∑“ß
√—∞∫“≈§â“ß√—∫ ·≈–«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ «à πÀπ’È π‘ ¥”‡π‘πß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 341.91 ≈â“π∫“∑ «à π„À≠à‡π◊ÕË ß®“°§à“„™â®“à ¬§â“ß®à“¬ ·≈– ‡ß‘π
ª√–°—π°“√„™âπ”È ·≈–ª√–°—πµ—«æπ—°ß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ
‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ ¡’®”π«π 2,759.75 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬ à«π„À≠à®à“¬≈ß∑ÿπ„π ‘π∑√—æ¬å√–À«à“ß°àÕ √â“ß‚§√ß°“√
°àÕ √â“ßª√—∫ª√ÿß¢¬“¬ª√–ª“
‡ß‘π ¥ ∑ÿ ∏‘„™â‰ª®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ®”π«π 747.33 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ÕË ß®“°®à“¬§◊πæ—π∏∫—µ√ °ª¿. 1,000.00 ≈â“π∫“∑ ·≈–‡ß‘π ¥
√—∫®“°ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ√—∞∫“≈‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ¡“°°«à“®à“¬‡ß‘ππ” ßà √—∞ 252.67 ≈â“π∫“∑
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Õ—µ√“ «à π∑“ß°“√‡ß‘π

§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”°”‰√¢Õß°‘®°“√
ë อัตรากำไรสุทธ‘ ªï 2550 ‡∑à“°—∫ 7.84 ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ √âÕ¬≈– 233.62 ‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫ªï°Õà π “‡ÀµÿÀ≈—°‡°‘¥®“°√“¬‰¥â™¥‡™¬°“√¥”‡π‘πß“π
‡™‘ß ß— §¡®“°√—∞∫“≈„πªï 2549 ∑’∫Ë π— ∑÷°∫—≠™’ªï 2550 ®”π«π‡ß‘π 963.68 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫°—∫„πªï°Õà π¡’°“√®à“¬™”√–‡ß‘π ”À√—∫¢âÕ
æ‘æ“∑µ“¡§”™’¢È “¥¢ÕßÕπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√∑’µË Õâ ß®à“¬‡ß‘π ”À√—∫§à“´◊ÕÈ πÈ”ª√–ª“ª∑ÿ¡∏“π’-√—ß µ‘ µ—ßÈ ·µàªï 2542 ∂÷ßªï 2548 ®”π«π 375.34
≈â“π∫“∑
ë อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ªï 2550 ‡∑à“°—∫ 12.98 ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ √âÕ¬≈– 59.07 ‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫ªï°Õà π ·≈–À“°‰¡àπ”º≈®“°¢âÕæ‘æ“∑
µ“¡§”™’¢È “¥¢ÕßÕπÿ≠“‚µµÿ≈“°“√„πªï°Õà π ·≈–√“¬‰¥â™¥‡™¬°“√¥”‡π‘πß“π‡™‘ß ß— §¡®“°√—∞∫“≈„π·µà≈–ªï¡“√«¡§”π«≥·≈â« æ∫«à“
Õ—µ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“πªïπ≈’È ¥≈ß√âÕ¬≈– 9.35 ‡π◊ÕË ß®“°√“¬‰¥â√«¡ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,069.99 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 10.05 πâÕ¬°«à“
§à“„™â®“à ¬√«¡∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ 1,176.59 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 11.51 “‡Àµÿ®“°§à“«— ¥ÿ°“√º≈‘µ ”À√—∫§à“´◊ÕÈ πÈ”µ“¡‚§√ß°“√‡Õ°™π√à«¡≈ß∑ÿπ
«— ¥ÿ¥”‡π‘π°“√·≈–´àÕ¡∫”√ÿß §à“®â“ß·≈–∫√‘°“√ §à“„™â®“à ¬‡°’¬Ë «°—∫æπ—°ß“π ·≈–§à“‰øøÑ“‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ
¿“æ§≈àÕß¢Õß°‘®°“√
ë CURRENT RATIOS „πªï 2550 ¡’ π‘ ∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π§‘¥‡ªìπ 1.68 ‡∑à“¢ÕßÀπ’È π‘ À¡ÿπ‡«’¬π πâÕ¬°«à“ªï°Õà π§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 22.22
‡π◊ËÕß®“°„πªïπ’È¡’Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“° à«π¢Õßæ—π∏∫—µ√ °ª¿. ∑’Ë®–∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„π 1 ªï ‡ªìπ‡ß‘π 1,500.00
≈â“π∫“∑
ë อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบีย้ ªï 2550 §‘¥‡ªìπ 2.53 ‡∑à“¢Õß¥Õ°‡∫’¬È ®à“¬ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ √âÕ¬≈– 80.71 ‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫
ªï°Õà π ∫◊ ‡π◊ÕË ß®“°¡’°“√®à“¬™”√–æ—π∏∫—µ√∑’§Ë √∫°”Àπ¥®”π«π 1,000.00 ≈â“π∫“∑ ∑”„Àâ¥Õ°‡∫’¬È ®à“¬≈¥≈ß
ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π
ë อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ªï 2550 ‡∑à“°—∫ 0.21 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 5 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπ‡π◊ËÕß®“°√“¬‰¥â™¥‡™¬°“√¥”‡π‘π
ß“π‡™‘ß —ß§¡®“°√—∞∫“≈∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ À“°‰¡àæ‘®“√≥“√“¬‰¥â™¥‡™¬°“√¥”‡π‘πß“π‡™‘ß —ß§¡·≈â« æ∫«à“ ¡’°“√„™â ‘π∑√—æ¬å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
°àÕ„Àâ‡°‘¥√“¬‰¥â‰¡à·µ°µà“ß®“°ªï°àÕπ
ë ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ªï 2550 ‡©≈’¬Ë 8.27 «—π ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 10.32 ‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫ªï°Õà π · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ¡’°“√∫√‘À“√≈Ÿ°Àπ’È
‡Õ°™π∑’¥Ë ¢’ π÷È
§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§«“¡‡ ¬’Ë ß„π°“√°Ÿ¬â ¡◊
ë DEBT RATIOS —¥ à«π√–À«à“ßÀπ’È ‘π√«¡µàÕ ‘π∑√—æ¬å√«¡ ªï 2550 §‘¥‡ªìπ 34.99 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ √âÕ¬≈– 4.19
ë DEBT TO EQUITY —¥ à«π√–À«à“ßÀπ’È ‘π√«¡µàÕ à«π¢Õß∑ÿπ §‘¥‡ªìπ 53.48 ‡∑à“ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ √âÕ¬≈– 6.54
‡π◊ÕË ß®“°À≈—°‡°≥±å°“√∫—π∑÷°√“¬‰¥â‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ√Õ°“√√—∫√Ÿâ ·≈–√“¬‰¥â√∫— ∫√‘®“§®“°‡Õ°™π√—∫≈à«ßÀπâ“ ´÷ßË ‡¥‘¡· ¥ß‰«â‡ªìπ «à π¢Õß
∑ÿπ ªí®®ÿ∫π— · ¥ß‰«â„π «à π¢ÕßÀπ’È π‘ ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π ‚¥¬∑¬Õ¬√—∫√Ÿ‡â ªìπ√“¬‰¥âµ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π ´÷ßË Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°‡°≥±å°“√§”π«≥
§à“‡ Õ◊Ë ¡√“§“

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠„π√Õ∫ªï
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน เมือ่ สิน้ ป : ลานบาท
π‘ ∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π
π‘ ∑√—æ¬å√«¡
Àπ’È π‘ À¡ÿπ‡«’¬π
Àπ’È π‘ √«¡
«à π¢Õß∑ÿπ
°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π
°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ¥Õ°‡∫’¬È ®à“¬·≈–¿“…’ (EBIT)
EBITDA
°”‰√ ∑ÿ ∏‘
อัตราสวนทางการเงิน
Õ—µ√“°”‰√ ∑ÿ ∏‘ ( % )
Õ—µ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π ( % )
Current Ratios (‡∑à“)
Õ—µ√“ «à π§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’¬È (‡∑à“)
Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π¢Õß π‘ ∑√—æ¬å∑ß—È À¡¥ (‡∑à“)
√–¬–‡«≈“‡°Á∫Àπ’‚È ¥¬‡©≈’¬Ë («—π)
DEBT RATIOS ( % )
DEBT TO EQUITY ( % )

º≈°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

2550

2549

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
®”π«π
√âÕ¬≈–

7,486.72
54,881.12
4,451.89
19,122.14
35,758.98
1,284.15
1,645.91
4,108.04
994.43

7,082.03
51,848.76
3,275.51
17,327.31
34,521.45
661.32
918.22
3,291.58
264.63

+404.69
+3,032.36
+1,176.38
+1,794.83
+1,237.53
+622.83
+727.69
+816.46
+729.80

+5.71
+5.85
+35.91
+10.36
+3.58
+94.18
+79.25
+24.80
+275.78

7.84
12.98
1.68
2.53
0.21
8.27
34.99
53.48

2.35
8.16
2.16
1.40
0.20
9.23
33.58
50.19

+5.49
+4.82
-0.48
+1.13
+0.01
-0.95
+1.41
+3.28

+233.62
+59.07
-22.22
+80.71
+5.00
-10.32
+4.19
+6.54

°ª¿. „Àâ∫√‘°“√πÈ”ª√–ª“„π «à π¿Ÿ¡¿‘ “§ 73 ®—ßÀ«—¥ ¬°‡«âπ (°∑¡. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ·≈–ππ∑∫ÿ√)’ „π‡¢µ‡¡◊Õß¢π“¥°≈“ß·≈–‡≈Á°´÷ßË
‡ªìπ™ÿ¡™π‰¡àÀπ“·πàπ ≈Ÿ°§â“ºŸ„â ™âπ”È ‡ªìπ°≈ÿ¡à ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬√âÕ¬≈– 76.4 °≈ÿ¡à ∏ÿ√°‘®¢π“¥‡≈Á°√âÕ¬≈– 16.9 ·≈–°≈ÿ¡à Õÿµ “À°√√¡√âÕ¬≈– 6.7 ®÷ß
‡ªìπ°“√¥”‡π‘πß“π∑’‰Ë ¡à§¡ÿâ ∑ÿπÕ¬à“ß™—¥‡®π ‡π◊ÕË ß®“°‰¡à¡’ ECONOMY OF SCALE ¥â«¬¢âÕ®”°—¥„π¥â“π‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂¢¬“¬
°“√≈ß∑ÿπ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë ¥—ßπ—Èπ ª√–™“°√Õ’° à«πÀπ÷Ëß ®÷ß¬—ß‰¡à¡’‚Õ°“ „™âπÈ”ª√–ª“¢Õß °ª¿. ‚¥¬µâÕßÕ“»—¬·À≈àßπÈ”®“°
∏√√¡™“µ‘ ´÷ßË ßà º≈°√–∑∫µàÕ ¢ÿ Õπ“¡—¬„π√–¬–¬“«
·¡â®–¡’§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ª√–°Õ∫°—∫§«“¡‡™’¬Ë «™“≠∑’æË ≤— π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß‡ªìπ‡«≈“°«à“ 28 ªï ·µà °ª¿.‰¡à‡§¬
À¬ÿ¥π‘Ëß∑’Ë®–æ—≤π“ß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√‡ªìπÕß§å°√∑’Ë‡¢â¡·¢Áß “¡“√∂æ÷Ëßæ“µπ‡Õß‰¥â ‡™àπ ¡’°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬
¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “πÕ¬à“ß™—¥‡®π¡ÿßà ‰ª °Ÿà “√∫√‘À“√ß“π·∫∫¡◊ÕÕ“™’æ ¡’°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–√–∫∫°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¡“™à«¬‡æ‘¡Ë ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ „πªï 2550 “¡“√∂®”Àπà“¬πÈ”‰¥â 794 ≈â“π ≈∫.¡. ßŸ °«à“‡ªÑ“À¡“¬ 8 ≈â“π ≈∫.¡. ¡’º„Ÿâ ™âπ”È ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ °«à“
1.49 · π√“¬ Õ—π¡“®“°°“√‡√àß®”Àπà“¬πÈ”∑’√Ë ∫— ´◊ÕÈ ®“°∫√‘…∑— ‡Õ°™π√à«¡≈ß∑ÿπ„π‚§√ß°“√π§√ª∞¡- ¡ÿ∑√ “§√‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ßà º≈„Àâ
°ª¿.¡’ «à π√à«¡™à«¬™“µ‘√°— …“ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡‡æ◊ÕË ≈¥ªí≠À“·ºàπ¥‘π∑√ÿ¥®“°°“√„™âπ”È ∫“¥“≈„πæ◊πÈ ∑’«Ë °‘ ƒµ °∑¡.·≈–ª√‘¡≥±≈
‡π◊ËÕß„πªï¡À“¡ß§≈∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß¡’æ√–™π¡æ√√…“§√∫ 80 æ√√…“ °ª¿.√à«¡°—∫°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß
“∏“√≥ ¢ÿ ‰¥âª√–°“»√—∫√Õßæ◊πÈ ∑’Ë ç‚§√ß°“√πÈ”ª√–ª“¥◊¡Ë ‰¥âé ”‡√Á®µ“¡·ºπ§√∫ 99 ·Ààß ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡∑à“°—∫ªï°Õà π®”π«π 14 ·Ààß ‡æ◊ÕË
‡ √‘¡§«“¡¡—Ëπ„®„Àâª√–™“™π∫√‘‚¿§πÈ”ª√–ª“‰¥â¡“µ√∞“π§«“¡ –Õ“¥ πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥âº≈—°¥—π‚§√ß°“√∫√‘°“√‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ‚§√ß°“√‡µ‘¡„®„Àâ°—π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ‚§√ß°“√ °ª¿.√à«¡„®™à«¬¿—¬·≈âß ‚§√ß°“√ “ππÈ”„®∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬
‚§√ß°“√§à“¬‡¬“«™π‰∑¬√«¡„®√—°πÈ” ‚§√ß°“√‚√ß‡√’¬πª√–À¬—¥πÈ” œ≈œ
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„π à«π¢Õß°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¡“™à«¬‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‰¥âæ—≤π“√–∫∫Õà“π¡“µ√«—¥πÈ”¥â«¬‡§√◊ËÕßæ‘¡æå·∫∫æ°æ“
(Handheld Meter Reader) ∑’Ë “¡“√∂Õà“π¡“µ√æ√âÕ¡§”π«≥·≈–ÕÕ°„∫·®âßÀπ’§È “à πÈ”¥â«¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¡Õ◊ ∂◊Õ ∑”„Àâº„Ÿâ ™âπ”È “¡“√∂
µ√«® Õ∫§à“πÈ”‰¥â∑π— ∑’ ªï 2550 ‰¥â¢¬“¬º≈®π§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊πÈ ∑’Ë 34 ®—ßÀ«—¥ „π ”π—°ß“πª√–ª“ 48 ·Ààß ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°ªï 2549 ®”π«π 20
·Ààß ¢âÕ¥’§Õ◊ ºŸ„â ™âπ”È “¡“√∂µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß‰¥â∑π— ∑’·≈–π”‰ª™”√–∑’™Ë Õà ß∑“ß°“√√—∫™”√–µà“ß Ê ‰¥âÕ¬à“ß –¥«°√«¥‡√Á« ”À√—∫
°“√æ—≤π“∞“π¢âÕ¡Ÿ≈√–∫∫®à“¬πÈ”·≈–·ºπ∑’Ë·π«∑àÕ®à“¬πÈ”‚¥¬„™â√–∫∫ GIS (Geographic Information System) À√◊Õ√–∫∫
“√ π‡∑»∑“ß¿Ÿ¡»‘ “ µ√å ´÷ßË °ª¿.‰¥âæ≤— π“¢÷πÈ ‡æ◊ÕË ‡æ‘¡Ë ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√·°à≈°Ÿ §â“ ‚¥¬ “¡“√∂µ√«® Õ∫µ”·Àπàß·≈–∫√‘‡«≥∑’Ë
∑àÕ·µ°√—«Ë ‡æ◊ÕË ∑”°“√´àÕ¡‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«π—πÈ „πªï 2550 °ª¿.‰¥âπ”¢âÕ¡Ÿ≈‰ª„™âµÕà ¬Õ¥‡æ◊ÕË Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ·°à≈°Ÿ §â“∑’¡Ë “¢Õµ‘¥µ—ßÈ
ª√–ª“„À¡à ´÷ßË √–∫∫ “¡“√∂µ√«® Õ∫µ”·Àπàß∑’µË ¥‘ µ—ßÈ ·≈–ª√–¡“≥√“§“‰¥â¿“¬„π‡«≈“ 5 π“∑’ ∑”„Àâ‰¡àµÕâ ß‡ ¬’ ‡«≈“ÕÕ°‰ª ”√«®
∂“π∑’µË ¥‘ µ—ßÈ ¡“µ√«—¥πÈ” ≈Ÿ°§â“ “¡“√∂∑” ≠— ≠“µ‘¥µ—ßÈ ª√–ª“‰¥â∑π— ∑’ ‚¥¬„πªï 2550 ‰¥â¥”‡π‘π°“√·≈â«„π ”π—°ß“πª√–ª“ 60 ·Ààß
·≈–®–∑¬Õ¬¥”‡π‘π°“√‰ª®π°«à“®–§√∫∑ÿ°æ◊πÈ ∑’Ë
®“°°“√∑’Ë °ª¿. ∂Ÿ°®”°—¥®“°π‚¬∫“¬¿“§√—∞„Àâ®”Àπà“¬πÈ”„π√“§“µË”°«à“µâπ∑ÿπ‡©≈’¬Ë ‡ªìπ‡«≈“°«à“ 10 ªï ∑”„Àâ¢“¥‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ√–∫∫µà“ßÊ ¢ÕßÕß§å°√ ‡¡◊ÕË ¡Õß„π¿“æ√«¡¢Õßªï 2550 æ∫«à“ ”π—°ß“πª√–ª“ 228 ·Ààß ¡’Õµ— √“πÈ” ≠Ÿ ‡ ¬’ ‡©≈’¬Ë
√âÕ¬≈– 26.12 (§à“¡“µ√∞“π∑’¬Ë Õ¡√—∫‰¥â §◊Õ √âÕ¬≈– 25 ) ¡’ª√‘¡“≥πÈ” ≠Ÿ ‡ ¬’ √«¡∑—ßÈ π‘È 281 ≈â“π ≈∫.¡. ‚¥¬¡’ ”π—°ß“πª√–ª“∑’¡Ë Õ’ µ— √“
πÈ” ≠Ÿ ‡ ¬’ ¡“°°«à“√âÕ¬≈– 25 ‡æ’¬ß 83 ·Ààß ‡π◊ÕË ß®“°ªí≠À“°“√¢“¥·§≈πß∫ª√–¡“≥„π°“√ª√—∫‡ª≈’¬Ë π∑àÕ‡¡π‡°à“ª√–°Õ∫°—∫¢“¥·§≈π
°”≈—ß§π®“°π‚¬∫“¬≈¥æπ—°ß“π √«¡∑—ßÈ ¢“¥·§≈πÕÿª°√≥å®”‡ªìπ„π°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√≈¥πÈ” ≠Ÿ ‡ ¬’
¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™π„πªï 2550 ≈Ÿ°§â“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√„Àâ∫√‘°“√¢Õß °ª¿. ¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ ®“°º≈ ”√«®§«“¡æ÷ßæÕ„®
¢Õß≈Ÿ°§â“æ∫«à“„π√–¥—∫∑’≈Ë °Ÿ §â“√Ÿâ °÷ ¥’ππ—È °ª¿.‰¥â§–·ππ‡©≈’¬Ë ∂÷ß√âÕ¬≈– 80.60 ”À√—∫¥â“π°“√√âÕß‡√’¬π¢Õß≈Ÿ°§â“∑’Ë °ª¿.‰¥â«“ß√–∫∫„Àâ
¡’°“√µÕ∫ πÕß≈Ÿ°§â“∑ÿ°√“¬Õ¬à“ß√«¥‡√Á«π—Èπ æ∫«à“¡’®”π«π¢âÕ√âÕß‡√’¬π≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ∂÷ß√âÕ¬≈– 40.78 ‚¥¬¡’Õ—µ√“°“√·°â‰¢¢âÕ
√âÕß‡√’¬π®π≈Ÿ°§â“æ÷ßæÕ„® §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 99.14 ¢Õß®”π«π¢âÕ√âÕß‡√’¬π∑—ßÈ À¡¥ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¡ÿßà ¡—πË ∑ÿ¡à ‡∑„π°“√¥”‡π‘π°“√º≈‘µ
πÈ”ª√–ª“∑’¡Ë §’ ≥ÿ ¿“æ ·≈–·°â‰¢¢âÕ√âÕß‡√’¬πÕ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ·∫∫ ç‡µ‘¡πÈ”„®„ πà ”È ª√–ª“é πÕ°®“°π’„È πªï 2550 ‰¥â¥”‡π‘π‚§√ß°“√ 1
‡¢µ 1 ”π—°ß“πª√–ª“µâπ·∫∫ ‚¥¬æ—≤π“¿“æ≈—°…≥å„À¡à‡ªìπ ç ”π—°ß“πª√–ª“∑—π ¡—¬é ∑’¡Ë √’ ªŸ ·∫∫·≈–¡“µ√∞“π°“√∫√‘°“√‡¥’¬«°—π ¡’
‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√‡°‘¥§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«ª√–∑—∫„®≈Ÿ°§â“‚¥¬®–¢¬“¬º≈®π§√∫∑ÿ° ”π—°ß“πª√–ª“ 228 ·Ààß ∑—Ë«ª√–‡∑»
¿“¬„πªï 2554

º≈°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡·ºπ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

„πªï 2550 °ª¿.‰¥âª√—∫‡ª≈’¬Ë π°“√®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑À√◊Õ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å√–¬– 5 ªï ®“°·ºπ«‘ “À°‘®¡“‡ªìπ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√∫√‘À“√
ß“π¢Õß °ª¿.©∫—∫∑’Ë 1 (ªï 2550-2554) ª√–°Õ∫¥â«¬·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√åÀ≈—° 6 ·ºπ ‚¥¬π”‡ªÑ“À¡“¬∑’°Ë ”Àπ¥„π·ºπ∏ÿ√°‘®ª√–®”ªï 2550
¡“‡™◊ÕË ¡‚¬ß°—∫°≈¬ÿ∑∏å¬Õà ¬ µ“¡·π«§‘¥¢Õß¬ÿ∑∏»“ µ√åÀ≈—° ‡æ◊ÕË „Àâ “¡“√∂π”¬ÿ∑∏»“ µ√å‰ªªØ‘∫µ— „‘ Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’°Ë ”Àπ¥‰«â
Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª·∫∫ ‚¥¬¡’·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–º≈°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “πµ“¡·ºπ ¥—ßπ’È
ªí®®—¬·≈–Õ‘∑∏‘æ≈À≈—°∑’ÕË “®¡’º≈µàÕ°“√¥”‡π‘πß“πÀ√◊Õ∞“π–°“√‡ß‘π„πÕπ“§µ
°ª¿. ‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ßªí®®—¬µà“ßÊ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ·≈– àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–∞“π–°“√‡ß‘π„πÕπ“§µ ®÷ß¡’°“√æ‘®“√≥“
‡µ√’¬¡°“√·≈–°”Àπ¥·π«∑“ß„π°“√∫√‘À“√ß“π·µà≈–¥â“π ‚¥¬¡’ª®í ®—¬À≈—°∑’ÕË “® ßà º≈°√–∑∫„πÕπ“§µ ¥—ßπ’È
1. ปจจัยทีอ่ ยูน อกเหนือการควบคุมของ กปภ. ·µà¡º’ ≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–∞“π–°“√‡ß‘π„πÕπ“§µ §◊Õ
1.1 ·À≈àßπÈ”¥‘∫¡’ª√‘¡“≥πâÕ¬·≈–¥âÕ¬§ÿ≥¿“æ≈ßÕ¬à“ß¡“°‰¡à«à“®“°¿—¬∏√√¡™“µ‘·≈–®“°¡≈æ‘…∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ àßº≈
°√–∑∫µàÕµâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘µπÈ”ª√–ª“ ´÷ßË µâÕß≈ß∑ÿπ„π°“√ ”√«®·≈–æ—≤π“·À≈àßπÈ”¥‘∫
1.2 º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘π°“√‡™‘ß ß— §¡ ‡™àπ °“√≈ß∑ÿπ„πæ◊πÈ ∑’∑Ë ‰’Ë ¡à§¡ÿâ ∑ÿπ ‚¥¬µâÕß·∫°√—∫¿“√–µâπ∑ÿπ¥—ß°≈à“« ‡æ◊ÕË πÕß
π‚¬∫“¬√—∞∫“≈∑’¡Ë ‡’ ªÑ“À¡“¬„Àâª√–™“™π¡’π”È –Õ“¥‡æ◊ÕË °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈–∑—«Ë ∂÷ß ´÷ßË °“√¢Õ√—∫‡ß‘π™¥‡™¬°“√¥”‡π‘π
ß“π‡™‘ß ß— §¡¥—ß°≈à“«µ—ßÈ ·µàªï 2550 ‡ªìπµâπ‰ª®–‰¥â√∫— ‡ß‘π™¥‡™¬µ“¡·π«∑“ß·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«“à ¥â«¬°“√„Àâ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ
∫√‘°“√ “∏“√≥–¢Õß√—∞«‘ “À°‘® æ.».2551 ´÷ßË ¢÷πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— °“√∑”§«“¡µ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°“√§≈—ß„π°“√æ‘®“√≥“«ß‡ß‘π
1.3 ‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ∑’ËµâÕß„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ Ÿß¡“° ·≈–√—∞∫“≈„Àâ‡Õ°™π‡¢â“¡“√à«¡≈ß∑ÿπ ´÷Ëß °ª¿. µâÕß√—∫´◊ÈÕπÈ”µ“¡ —≠≠“
‚§√ß°“√‡Õ°™π√à«¡≈ß∑ÿπ„π√“§“∑’Ë ßŸ °«à“√“§“πÈ”®”Àπà“¬ ¥—ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË ≈¥°“√¢“¥∑ÿπµàÕÀπà«¬ ®÷ßµâÕß‡√àß®”Àπà“¬πÈ”∑’√Ë ∫— ´◊ÕÈ µ“¡ª√‘¡“≥
πÈ”¢—πÈ µË”¢Õß·µà≈–‚§√ß°“√„Àâ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ
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2. ปจจัยทีอ่ ยูภ ายในกรอบอำนาจหนาทีข่ อง กปภ. ´÷ßË °ª¿. “¡“√∂∫√‘À“√®—¥°“√‰¥â
2.1 ®—¥À“·À≈àß‡ß‘π∑ÿπ‡æ◊ÕË „™â„π°“√¢¬“¬ß“π πÕßµÕ∫§«“¡µâÕß°“√„™âπ”È ¢Õßª√–™“™π„π «à π¿Ÿ¡¿‘ “§ ·≈–‡æ◊ÕË √Õß√—∫§«“¡
‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘® πÕ°®“°π’¬È ß— µâÕß‡µ√’¬¡‰«â ”À√—∫°“√®à“¬™”√–§◊πæ—π∏∫—µ√µ“¡¿“√–ºŸ°æ—π„π√–¬–‡«≈“∑’°Ë ”Àπ¥ ·≈–√—°…“
¿“æ§≈àÕß‚¥¬°“√≈ß∑ÿπ„πæ◊πÈ ∑’∑Ë „’Ë Àâº≈µÕ∫·∑π§ÿ¡â §à“ °“√‡æ‘¡Ë √“¬‰¥â·≈–§«∫§ÿ¡§à“„™â®“à ¬Õ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√°“√
∫√‘À“√ß“π∑’™Ë ¥— ‡®πÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
2.2 ªí®®—¬‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘°“√≈Ÿ°§â“∑’®Ë –¡’º≈°√–∑∫µàÕ¿“æ≈—°…≥å °ª¿. À“°¡’°“√ª√—∫Õ—µ√“§à“πÈ”µ“¡µâπ∑ÿπ·∑â®√‘ß ´÷ßË µâÕß
‡√àßª√–™“ ¡— æ—π∏å∑”§«“¡‡¢â“„® æ—≤π“ ”π—°ß“πª√–ª“„Àâ‡ªìπÀπà«¬ß“π∑—π ¡—¬¡’¡“µ√∞“π‡¥’¬«°—π ‡æ◊ÕË ≈¥°“√√âÕß‡√’¬π ·≈–‡ªìπ∑’Ë
¬Õ¡√—∫¢Õß “∏“√≥™π
2.3 ªí®®—¬‡°’¬Ë «°—∫°“√æ—≤π“·≈–∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈∑’¡Ë º’ ≈°√–∑∫µàÕ¢«—≠°”≈—ß„®·≈–§«“¡‡™◊ÕË ¡—πË ¢Õßæπ—°ß“π §◊Õ °“√
°”Àπ¥°√Õ∫æ—≤π“·≈–∫√‘À“√ß“π∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ °“√ √â“ßºŸ∫â √‘À“√æ—π∏ÿ„å À¡à ·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π ´÷ßË °ª¿. ®–
µâÕßæ‘®“√≥“«“ß√“°∞“π„Àâ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑’Ë™—¥‡®π “¡“√∂Õ∏‘∫“¬ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈‚¥¬‰¡à‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘ ∑—Èßπ’È„Àâ¬÷¥À≈—°
§«“¡√Ÿ§â «“¡ “¡“√∂·≈–º≈ß“π¢Õßæπ—°ß“π‡ªìπ ”§—≠
¡ÿ¡¡Õß 4 ¥â“π
1. ¥â“π°“√‡ß‘π
(Financial)

ª√–‡¥Áπ ”§—≠„π°“√ª√–‡¡‘πº≈
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§à“‡ªÑ“À¡“¬ º≈ªØ‘∫—µ‘ß“π
(·ºπ∏ÿ√°‘®)

ë §«“¡ “¡“√∂∑”°”‰√
ë ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™â∑√—æ¬å ‘π

12.75%
1. Õ—µ√“ à«πº≈µÕ∫·∑πµàÕ¬Õ¥¢“¬(ROS) 12.35%
1.80%
2. Õ—µ√“ à«πº≈µÕ∫·∑πµàÕ ‘π∑√—æ¬å(ROA) 3.41%
0.66
0.68
3. Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π§à“„™â®à“¬
(‰¡à√«¡§à“‡ Õ◊Ë ¡·≈–¥Õ°‡∫’¬È ) µàÕ√“¬‰¥â
¥”‡π‘πß“π (Working Ratio)
0.88
0.91
ë ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∫√‘À“√µâπ∑ÿπ 4. Õ—µ√“ à«π§à“„™â®à“¬
(√«¡§à“‡ ◊ËÕ¡·≈–¥Õ°‡∫’È¬) µàÕ√“¬‰¥â
¥”‡π‘πß“π (Operating Ratio)
26.18%
29.28%
5. §à“„™â®à“¬æπ—°ß“π / §à“„™â®à“¬√«¡
(‰¡à√«¡πÈ”´◊ÈÕ‡Õ°™π)
0.35
0.35
ë ¿“æ§≈àÕß - §«“¡ “¡“√∂
6. Õ—µ√“ à«π ‘π∑√—æ¬åµàÕÀπ’È ‘π
3.14
2.49
™”√–Àπ’È
7. §«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È (DSCR)
8. Õ—µ√“ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥â«¬µπ‡Õß (SFR) ‰¡àµË”°«à“ 63% 40.91%
2.643 ≈â“π√“¬ 2.628 ≈â“π√“¬
ë °“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√≈Ÿ°§â“ 9. ®”π«πºŸâ„™âπÈ”ª≈“¬ß«¥

2. ¥â“π°“√∫√‘°“√≈Ÿ°§â“
(Customer)
3. ¥â“π°√–∫«π°“√¿“¬„π ë §«“¡‡À¡“– ¡¢ÕßÕ—µ√“°”≈—ß
(Internal Process)
ë ª√– ‘∑∏‘¿“æª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß
°“√¥”‡π‘πß“π
4. ¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈– ë §«“¡ “¡“√∂„π°“√æ—≤π“
æ—≤π“
∫ÿ§≈“°√
(Learning and Growth)
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µ—«™’È«—¥§«“¡ ”§—≠

10. ®”π«πæπ—°ß“πµàÕºŸâ„™âπÈ” 1,000 √“¬
11. Õ—µ√“πÈ” Ÿ≠‡ ’¬

2.09 §π
25%

2.04 §π
26.12%

12. ®”π«πæπ—°ß“π∑’Ë‰¥â√—∫°“√ºñ°Õ∫√¡
µàÕªï

2,500 §π

3,313 §π

°“√«‘‡§√“–Àå∑“ß°“√‡ß‘π ªï 2550
รายการ

Õ—µ√“ à«π

ป
2550

ป ผลตาง รอยละ
2550 เพิม่ (ลด)

1. ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
(Profitability Ratios)
1.1 Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (%)
(Net Profit Margin)

°”‰√ ÿ∑∏‘ x 100
√“¬‰¥â®“°°“√¥”‡π‘πß“π- ÿ∑∏‘

7.84

2.35

5.49

233.62

1.2 Õ—µ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π (%) °”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ¥Õ°‡∫’¬È ®à“¬·≈–¿“…’ x 100 12.98
(EBIT Margin)
√“¬‰¥â®“°°“√¥”‡π‘πß“π - ÿ∑∏‘

8.16

4.82

59.07

2. ความสามารถในการชำระหนี้สิน
หมุนเวียน หรือ ความคลองตัวของ
กิจการ (Liquidity Ratios)
2.1 Current Ratios (‡∑à“)
2.2 Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂„π°“√
™”√–¥Õ°‡∫’È¬ (‡∑à“)
(Interest Coverage Ratios)
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Activity Ratios)
3.1 Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π¢Õß ‘π∑√—æ¬å
∑—ÈßÀ¡¥ (‡∑à“)
(Total Asset Turnover)
(การคำนวณไมรวมสิทธิการใชประโยชนใน
ที่ราชพัสดุเนื่องจากกระทรวงการคลังเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น)
3.2 √–¬–‡«≈“‡°Á∫Àπ’È‚¥¬‡©≈’Ë¬ («—π)
4. ความสามารถในการกอหนี้
(Leverage Ratios)
4.1 Debt Ratios (%)
(การคำนวณไมรวมสิทธิการใชประโยชนใน
ที่ราชพัสดุเนื่องจากกระทรวงการคลังเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น)
4.2 Debt To Equity (%)

‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π
Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π

1.68

2.16

(0.48)

(22.22)

°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬·≈–¿“…’ (EBIT)
¥Õ°‡∫’È¬®à“¬

2.53

1.40

1.13

80.71

√“¬‰¥â§à“πÈ”·≈–∫√‘°“√ ÿ∑∏‘
π‘ ∑√—æ¬å√«¡ - ‘∑∏‘°“√„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

0.21

0.20

0.01

5.00

≈Ÿ°Àπ’È ‘Èπªï x 365
√“¬‰¥â§à“πÈ”·≈–∫√‘°“√ ÿ∑∏‘ - √“¬‰¥â™¥‡™¬§à“πÈ”¢—ÈπµË”

8.27

9.23

(0.95)

(10.32)

Àπ’È ‘π√«¡ x 100
‘π∑√—æ¬å√«¡ - ∑‘ ∏‘°“√„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

34.99

33.58

1.41

4.19

Àπ’È π‘ √«¡ x 100
à«π¢Õß∑ÿπ

53.48

50.19

3.28

6.54
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Provincial Waterworks Authority’s Financial Analysis
And Operating Performance

Overall Operating Performance

PWA is the state’s social-based organization that provides the primary utility of water to serve the government policy in the provincial people’s development of life quality to be healthy holding to the philosophy of
“good governance” and “suf iciency economy” in management.
In 2007, PWA had 228 waterworks. Limitations in capital investment resulted from the operation loss or the
sale below cost. It affected that investment for new expansion including the replacement of old pipelines to
reduce the water loss can not be done completely. In 2007 the Provincial Waterworks Authority Act no.3 B.E.
2550 was published in the Royal Gazette and executed since 25 August 2007. This Act resulted in having more
f lexibility in PWA’s management. Provided that PWA adjusted the water price of all 228 waterworks in 2008 similar
to the costs even not ref lecting the actual costs but increasing the cash f low, it will expand the service areas
for the people’s need throughout the country, including the exploration and development of water source to
cope with the crisis of drought and global warming thoroughly. In addition, it developed PWA to be modernized
and conducted social-aid projects in various means.

Financial Performance

PWA has the main investment of 39.89 % in a subsidiary company named Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited. Being not a public company limited, PWA is exempted from
the execution of the accounting standard according to the announcement of Federation of Accounting Profession no. 21/2550 dated 20 July 2007 titled the exception of the following of accounting standard especially the
Accounting Standard “Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries”
The 2007 Operating Performance remained up, resulting from the use of 4 strategies that focused on the
rise in revenues and the control of expenditures including the creation of relationship between customers and
societies. It can be summarized in the notes to f inancial statement no. 3.19 as follows:
Compared with net earnings in the last year, it increased from Baht 264.63 million to Baht 994.43 million in
2007 or Baht 729.80 million (275.78%). Meanwhile, the operating prof it raised from Baht 661.32 million in 2006 to
baht 1,284.15 million in 2007 or Baht 622.83 million (94.18%).

Revenues and Expenditures

Income from operation
In 2007, operating incomes-net amounted to Baht 12,683.36 million raised by Baht 1,424.09 million or 12.65%
due to the increase in net sales - water and services of Baht 1,048.63 million or 10.17% resulting from having
more customers. Revenues-Pipeline installation-net increased by Baht 21.36 million or 6.37%. Public service obligation raised by Baht 354.10 million or 58.09%
56

รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

Operating Expenses

The oil prices continuously went up throughout the year (2007) affecting the higher cost of living standard.
Operating expenses amounted to Baht 11,399.21 million raised by Baht 801.26 million or 7.56% causing the increase
of Baht 46.97 million or 2.20% in the employee expenses, of Baht 470.77 million or 11.17% in the production supplies (the rise in the purchase of water from the private sectors), of Baht 64.04 million or 20.32% in operating
supplies, of Baht 84.04 million or 23.19% in hires and services, of Baht 44.16 million or 5.04% in electricity and of
Baht 88.76 million or 3.74% in depreciation and amortization expenses.

Non-Operating Incomes

In this year, non-operating incomes raised by Baht 101.72 million or 19.48% because of the increase of Baht
24.66 million or 27.54% in deferred revenues from donation, of Baht 41.09 million or 30.52% in other revenues
consisting of adding up of Baht 26.68 million or 407.62% in deferred revenue, of Baht 17.67 million or 150.58% in
other discounts (purchase discounts from private sectors exceeding the minimum quantity), of Baht 66 million or
100.00% in dividends (recognized revenue as declared). Penalties decreased by Baht 15.31 million or 34.90%, and
the difference between the provident fund payable and accrued provident fund contribution fell down by Baht
17.16 million or 100.00% because of recording the rise in the obligation paid to employees as the non-operating
expenses.
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Non-Operating Expenses
Non-operating expenses declined by Baht 6.85 million or 5.73% due to the loss on disposal of Fixed Assets
of Baht 26.53 million or 25.99%, and the fall in cost-supplies of Baht 1.76 million or 54.49%. Meanwhile, the other
expenses raised by Baht 18.45 million or 130.94% due to donations and the increase in the difference between
the provident fund payable and accrued provident fund contribution.

Financial Position

Assets

Total Assets as at 30 September 2007 valued to Baht 54,881.12 mil ion compared with its in the past year increased by Baht 3,032.36 mil ion or 5.85%. The details of signif icant changes were as follows:
1. Property, Plants and Equipment - net raised by Baht 2,016.65 mil ion or 4.90%.
2. Assets under construction increased by Baht 635.79 mil ion or 23.40%.
3. Current Assets added up by Baht 404.69 mil ion or 5.71% consisting of
3.1 Cash and cash equivalents amounted to Baht 3,624.50 mil ion decreasing by Baht 92.69 mil ion or 2.49%.
The details in the notes to f inancial statement no 3.1 found that in 2007 fixed deposits - 3 months fell down by Baht
173.51 mil ion because of the repayment of the matured bond. Whereas the deposits at the f inancial institutions had
lump-sum amount because of the customer and employee deposits amounting to Baht 949.56 mil ion. In addition,
the remaining was the cash f low of the organization for both headquarter and provincial areas.
3.2 Short-term investment includes the more than 3 month f ixed deposits of Baht 943.85 mil ion adding up
by Baht 177.26 mil ion or 23.12% that was reserved for the settlement of the bond matured in 2008 amounting to Baht
1,500.00 mil ion and the bonds that wil be continuously matured throughout 6 years totaling Baht 11,150.00 mil ion.
3.3 Trade accounts receivable - net decreased by Baht 1.07 mil ion or 0.54%. From the notes to f inancial
statement no. 3.2, trade accounts receivable - private sectors declined by Baht 25.43 mil ion resulting from the
acceleration of debts and sales promotion through increasing the payment facilities. Trade accounts receivable - public
sectors raised by Baht 22.30 mil ion.
3.4 Accrued revenues added up by Baht 687.91 mil ion or 61.14% causing the recording of the accrued
public service obligation in 2006, and other discounts received from the water purchased from the private sectors.
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Liabilities
Total Liabilities as at 30 September 2007 amounted to Baht 19,122.14 million rising by Baht 1,794.83 million or
10.36% compared with its in the previous year. The major changes were as follows:
2.1 Current liabilities, raised by Baht 1,176.38 million or 35.91%, consisted of trade accounts payable falling
down by Baht 56.96 million or 5.27% and accrued expenses increasing Baht 397.47 million or 124.80% because of
the reclassif ication of the accounting type and increasing the accrued remittance to the Ministry of Finance of
Baht 281.01 million or 200.85% due to the increasing rate from 30% to 40%.
2.2 PWA’ bonds decreased by Baht 1,500.00 million or 13.45%, since PWA’ bonds will be matured in
2008.
2.3 Customer and employee deposits added up by Baht 95.75 million or 11.21% because of having
more customers.
2.4 Deferred revenue raised by Baht 1,898.72 million or 160.05% in accordance with the accounting
principle by recording the government funding which is allocated to new projects as unrecognized revenue as
non-current liabilities and realized revenues by the useful life in consistent with the calculation of depreciation
principle.
2.5 Unearned revenue from donation increased by Baht 118.40 million or 15.94% in accordance with the
accounting principle by recording the capital surplus on donation, transferred assets, and royalties. Assets received
from private sectors recorded as unearned revenue from donation in non-current liabilities which amortized by
useful life in consistent with the depreciation calculation principle.

Equities
Total equities as at 30 September 2007 valued to Baht 35,758.98 million increased by Baht 1,237.53 million
or 3.58%. The major changes were as follows:
3.1 Equities amounted to Baht 34,538.39 million raised by Baht 700.67 million or 2.07% consisting of adding
up of Baht 429.24 million or 1.42% in government fund for pipeline extension and pipeline for water distribution,
and of Baht 271.43 million or 28.64% in capital surplus on donation-net in the form of cash, construction and
equipments from public sectors.
3.2 Retained earnings amounted to Baht 1,220.59 million went up by Baht 536.85 million or 78.52%
resulting from the net profit of Baht 994.43 million and the remittance to Ministry of Finance of Baht 457.57
million in 2007.
Source and Use of Funds
In 2007, PWA’s source of funds composed of trade accounts payable, deferred revenue and PWA’s bonds
amounting to Baht 1,023.03 million, 3,085.03 million and 9,650 million respectively.
PWA’s major use of funds comprised cash (Baht 3,624.50 million), property, plants and equipment (Baht 43,141.21
million), assets under construction (Baht 3,353.18 million) and investment in subsidiaries (Baht 583.10 million).
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Source of funds
		
Trade accounts payable
Deferred revenue
PWA’s Bonds
- matured within 1 year
- matured more than 1 year
Total liabilities
Government funding
Total equities
Use of funds
		
Cash used in operating activities
Property, plants and equipment
Assets under Construction
Investment in subsidiaries
Total Assets

2007
1,023.03
3,085.03
11,150.00
1,500.00
9,650.00
19,122.14
30,627.03
35,758.98

2007
3,624.50
43,141.21
3,353.18
583.10
54,881.12

Unit : Mil ion Baht

2006
1,079.99
1,186.31
12,150.00
1,000.00
11,150.00
17,327.31
30,197.79
34,521.45

Unit : Mil ion Baht

2006
3,717.19
41,124.56
2,717.40
583.10
51,848.76

Change in Cash flows
Cash and cash equivalents as at 30 September 2007 amounted baht 3,624.50 million declining by Baht
92.69 million from the previous year. The major changes were as follows:
Cash flows from (used) - net in 2007
		
Operating activities		
Investing activities		
Financing activities
Net decrease cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at the beginning of years
Cash and cash equivalents as at the ending of years

Unit : Mil ion Baht
3,414.39
(2,759.75)
(747.33)
(92.69)
3,717.19
3,624.50

Net cash from operating activities of 2007 amounted to Baht 3,414.39 million consisted of earnings from
operating activities before changes in working capital (Baht 3,530.46 million). It resulted from the cash received
from net earnings (Baht 994.43 million) and the adjustment to the non-cash items (Baht 2,536.03) mainly comprising bad debts, doubtful debts and depreciation. Because of the rise in public service obligation and supplies,
it enabled assets for operating activities to increase by Baht 457.98 million. An increase in operating liabilities of
Baht 341.91 million resulted from the rise in accrued expenses and customer and employee deposits.
Net cash used in investing activities amounted to Baht 2,759.75 million was mainly paid for the assets under
construction in the projects of Improvement and Expansion of waterworks.
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The amount of Baht 747.33 mil ion in net cash from f inancing activities resulted from the redemption of PWA’s
Bonds of Baht 1,000.00 mil ion and receiving the government fund more than remittance to Ministry of Finance of
Baht 252.67 mil ion.

Financial Ratio

Profitability Ratio
• Net Profit Margin In 2007, the ratio was 7.84, raised by 233.62% from the last year because of the public
service obligation of the year 2006 amounting to Baht 963.68 million and water payment of 1999-2005 by an
arbitrator’s judgment amounting to Baht 375.34 million.
• EBIT Margin In 2007, it was 12.98, adding up by 59.07% from the previous year. Excluding a water payment
of 1999-2005 by an arbitrator’s judgment in the last year and the public service obligation of each year, EBIT
Margin declined by 9.35% because the increase in total incomes of Baht 1,069.99 million or 10.05% was less than
the rise in total expenses of Baht 1,176.59 million or 11.51% due to the increase in the supplies-water purchased
from private sectors, materials for maintenance, hires and serves, employee expenses and electricity.
Liquidity Ratio
• Current Ratios In 2007, current assets were 1.68 times of current liabilities, which decreased by 22.22% from
the previous year owing to the rise in current liabilities causing PWA’ s bonds matured within 1 year of Baht
1,500.00 million.
• Interest Coverage Ratios In 2007, it was 2.53 times of interest expenses, adding up 80.71% from 2006 due
to the PWA’s bond repayment of Baht 1,000.00 affecting less interest paid.
Activity Ratio
• Total Asset Turnover In 2007, the ratio was 0.21 increasing by 5% from the last year because of a rise in
the public service obligation. Exception of such obligation considered, PWA can eff iciently use assets to generate
income as the prior year did.
• Collection Period In 2007, the average ratio was 8.27 days declining by 10.32% from the prior year. It
ref iected the better trade accounts receivable management.
Leverage Ratios
• Debt Ratios Total ratio of total liabilities to total assets in 2007 was 34.99 raising up by 4.19% from the
last year.
• Debt to Equity The ratio of total liabilities to total equities was 53.48 times increasing by 6.54% from the
previous year.
As the deferred revenue and unearned revenue from donation were formerly presented as the equities,
they were currently presented as non-current liabilities and recognized as revenue throughout the useful life in
consistent with the depreciation calculation principle.
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Financial Highlight
2007
Financial Position and Performance Year End : Mil ion Baht
Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Total Liabilities
Equities
Operating Income
Earning Before Interest and Tax (EBIT)
EBITDA
Net Earnings
Financial Ratios
Net Prof it Margin ( % )
EBIT Margin ( % )
Current Ratios (times)
Interest Coverage Ratios (times)
Total Asset Turnover (times)
Collection Period (days)
Debt Ratios ( % )
Debt to Equity ( % )

Operating Performance by Business Plan

2006

Change
Amount
Percent

7,486.72
54,881.12
4,451.89
19,122.14
35,758.98
1,284.15
1,645.91
4,108.04
994.43

7,082.03
51,848.76
3,275.51
17,327.31
34,521.45
661.32
918.22
3,291.58
264.63

+404.69
+3,032.36
+1,176.38
+1,794.83
+1,237.53
+622.83
+727.69
+816.46
+729.80

+5.71
+5.85
+35.91
+10.36
+3.58
+94.18
+79.25
+24.80
+275.78

7.84
12.98
1.68
2.53
0.21
8.27
34.99
53.48

2.35
8.16
2.16
1.40
0.20
9.23
33.58
50.19

+5.49
+4.82
-0.48
+1.13
+0.01
-0.95
+1.41
+3.28

+233.62
+59.07
-22.22
+80.71
+5.00
-10.32
+4.19
+6.54

PWA supplies the water utilities of 73 provinces except (Bangkok, Samut Prakarn, and Nonthaburi) in the middlesized and small-sized cities. The customers are housings, SME, and industrial groups representing 76.4%, 16.9% and 6.7%
respectively. PWA’s operation was not obviously covered by costs due to no economy of scale. With limitations in the
capital investment, the investment can not be expanded covering all areas. Therefore, some groups of people lacking
the chance to use PWA’s water consume the natural sources of water affecting the healthy in long-run.
Having comparative advantages in running business, consisting of the continuously developed skil s more than 28
years, PWA non-stopped to develop the jobs to achieve the objectives to be the independent and strong organization. The activities were the determination of policies, strategies and obvious action plans to focus on the professional
management. The intellectual technology and management system were used to enhance the eff iciency. In 2007,
the quantity of water supply was 794 mil ion cu.m. higher than the target of 8 mil ion cu.m. due to having more
149,000 customers. Rapidly distributing the water purchased from private sectors in the project of Nakhon Pathom
- Samut Sakhorn attained the goals, and effected that PWA had the participation to maintain the environment. The
distribution of water purchased from the private sector of the project of “Nakhon Pathom - Samut Sakhorn” attained
the goals resulting in the participation of the environmental maintenance to reduce the land collapse that caused
from the use of artesian well in Bangkok and surroundings.
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On Auspicious Occasion Of His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007, PWA, joined with
the Ministry of Public Health, assured the areas of Project “Clean, Safe, Drinkable Water” that completely achieved 99
areas increasing by 14 areas from the prior year in order to convince people in the water standard. Besides, PWA
pushed the project of serving the society and environment such as “Fil ing Your Hearts” Project, “Disaster Aid” Project,
“Alleviating distress” Project, “Youth Loving Water” Project, “School Saving Water” Project, etc.
Bringing the Information Technology to enhance the eff iciency, the Meter Reading System by using Handheld Meter Reader that read, recorded meters, calculated and issued the invoices to customers immediately was
developed. In 2007, this project expanded covering 33 provinces in 48 waterworks raised by 20 areas from the
last year. Customers can check the accuracy of invoices suddenly and settle through channels. To develop the
water distribution system and mapping the pipelines by using Geographic Information System (GIS), PWA could
eff iciently serve the customers by rapidly checking the position and area of water loss in order to make a quick
repair. In 2007, PWA additionally used such database to provide the convenience to new customers by checking the position installed and costs within 5 minutes reducing the waste time to explore the locations. In 2007,
it could be served in 60 waterworks and gradually executed until completing all areas.
With the limitations of the government policy to supply the water with the sale below average cost more
than 10 years, PWA lacked the capital to improve the systems’ capability. In the overview of year 2007, it found
that 228 waterworks had the distribution loss rate of 26.12% (acceptably standard rate is 25%), and the quantity
water loss totally amounted 281 million cu.m. The waterworks having the distribution loss rate more than 25% were
83 areas owing to the lack of budget to change the old pipeline and employees from the policy to reduce
human resource including the supplies necessary to conduct the decline in distribution loss.
Rendering services to people, in 2007 customers had more satisfaction in PWA services. From the survey,
it found that level of customers’ satisfaction was 80.60%, complaints declined by 40.78 % from the last year,
and the rate of the correcting complaints’ satisfaction was 99.14 % of the total complaints. Thus, it was shown
that PWA’s determination were producing the quality water and solving such complaints eff iciently with the
slogan “Filling your hearts”. In addition to “1 Region 1 Waterworks Model”, PWA improved the new image of
“Modern Waterworks” having the same pattern and standard service, and targeted to provide the convenience to
customers which completely expanded 228 waterworks surrounding the country within 2011.

Result of Operation by Business Policy

In 2007, PWA adjusted the model scheme or 5-year strategic plan from State Enterprise’s plan to PWA’s
strategic plan no.1 (year 2007-2011) consisting of 6 plans by linking the business plan for the year 2007 and the
sub-strategy according to the core strategy in order to lead the strategies practical to achieve the targeted
achievement. The action plan and performance were as follows:
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Factors and Inf luences affecting operating performance or f inancial position in the future
PWA realized the inherent factors affecting to the operating performance and financial position. The trend
of management in each f ield was prepared and determined. The main factors affecting the operation and
f inancial position were as follows:
1. External factors inf luencing the operating and f inancial position were
1.1 The raw water source has less quantity and low quality causing the disaster and pollution that
affected the cost of production (investment in survey and raw water source development).
1.2 The social impact of operation, such as investment in non-covering cost areas to respond the
government policy targeted to people having clean water for consumption thoroughly. Obtaining the public
service obligation since 2007 according to the Prime Minister’s Off ice Act noted the state enterprise’s public
service obligation B.E. 2551 depending on the agreement made between the Ministry of Finance and the Prime
Minister’s Off ice in f inancial amount.
1.3 Project with high investment and allowing private sectors to join by government. PWA must
purchase the water in compliance with the contract at the rate higher than the selling price. Therefore, to lessen
such losses, PWA more rapidly sold such water bought at the minimum quantity of each project.
2. Internal factors under PWA’s authority which can be administered:2.1 Seeking the source of capital used to expand jobs to satisfy customer’s need in provincial areas
and to support the economic growth. Besides, such capital was arranged for the settlement of PWA’s bonds
maturity and liquidity maintenance by investing in worthy areas. Eff icient increasing revenues and controlling
expenditures were obviously determined in the concrete management.
2.2 Factors concerning the customer service had the impact to PWA’s image. If the water rate was
adjusted in the real effective cost, the public relation should be conducted to make the understanding, develop
the waterworks to be modernized with the same standard to reduce the complaints and be acceptable.
2.3 Factors regarding the development and human resource management were affected to the
employees’ willingness and conffiidence. The development framework and human resource management,
creating new management trainees, and the management restructuring were considered as the obvious core, and
reasonably explained to the related persons without bias. Thus, it materially focused on the employees’
capabilities and results.
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง คณะกรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลที่ดี
รวมทั้งการกำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของ
กปภ.เพื่อเสริมสร้างให้ กปภ.เป็นองค์กรชั้นดี มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจน้ำประปา มีการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพ
และความพร้อมในการให้บริการที่ดี มีความโปร่งใสและยึดหลัก
ความถูกต้องในการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของกฎหมายและจริยธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
กปภ. สร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในการบริการของ
กปภ.ให้เกิดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด
แก่ กปภ. พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ
กปภ.
คณะกรรมการ กปภ.มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่สำคัญ ดังนี้
1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่
สำคัญของ กปภ. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกลยุทธ์และ
นโยบายที่ ส ำคั ญ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย (Key
Performance Indicators : KPI) ทางการเงินและแผนงาน
ต่ า งๆ โดยพิ จารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง และการวางแผน
ทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการให้ความ
มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบทาน
บัญชีมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่าย
บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของ กปภ.
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องคณะกรรมการให้ มี
ประสิทธิภาพและสามารถทำงานอย่างเป็นเอกภาพ
2. เป็นผู้นำในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่าง
ในการปฏิ รู ป งานตามแนวทางการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง

กปภ. ตลอดจนสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
3. มีอสิ ระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียม
กัน ถึงแม้ว่ากรรมการจะมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกันและมี
บทบาทตามภาระหน้าที่ต่างกันก็ตาม
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเฉพาะ
เรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
6. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงินและ
ที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือและทันเวลา เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียของ กปภ.ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ กปภ.ที่
เหมาะสมและรวดเร็ว
7. มีกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรม
องค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ การแต่ ง ตั้ ง และโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการ
พระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 กำหนดให้คณะ
กรรมการ กปภ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ อธิบดีกรม
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ผู้ ว่ า การ และ
กรรมการอื่นไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่น โดยมีผู้ว่าการเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยตำแหน่ง นอกจากคณะ
กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ.พ.ศ.2522
แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราช
บั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสำหรั บ กรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
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คณะกรรมการ กปภ.ประจำปี 2550 มีรายนาม ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1. นายพิเชษฐ สถิรชวาล
ประธานกรรมการ
นายสุรอรรถ ทองนิรมล
ประธานกรรมการ
2. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์
กรรมการ
3. นพ.สมยศ
เจริญศักดิ์
กรรมการ
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
4. นางเบญจา หลุยเจริญ
กรรมการ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นายเรวัต
ฉ่ำเฉลิม
กรรมการ
นายชวลิต
รำจวนจร
กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายเปรมประชา ศุภสมุทร
กรรมการ
ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
7. นายสมัย
ลี้สกุล
กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการ
ศ. ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
9. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
กรรมการ
พลเอก สุเจตน์ วัฒนสุข
กรรมการ / กรรมการอิสระ
10. นายอนุชา
โมกขะเวส
กรรมการ
พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
11. นายนคร
จิรเศวตกุล
กรรมการและเลขานุการ
นายชวลิต
สารันต์
กรรมการและเลขานุการ
				
2550

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กปภ.ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปภาพรวมของ กปภ.ให้
กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ กปภ.ได้รับ
ทราบนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของ กปภ.
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สำหรับกรรมการ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กปภ. พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2550 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ข้อควรรู้
ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รายงานประจำปี 2548-2549
ข้อมูลบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด
(มหาชน) และวารสารน้ำ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กปภ.มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก โดยการแต่งตั้ง
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หมายเหตุ
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550
รักษาการแทนผู้ว่าการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550
และดำรงตำแหน่ ง ผู้ ว่ า การเมื่ อ 6 กุ ม ภาพั น ธ์

จากคณะรัฐมนตรี จำนวน 7 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นของ
ตนเอง และใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ ป็นอิสระในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ใน
เรือ่ งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ทกั ษะและประสบการณ์ของตน
ตลอดจนพิทักษ์ผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียจาก
ภายนอก เป็นผูท้ สี่ ามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลีย่ นหรือยับยัง้
การดำเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทางการเงินและทางธุรกิจอืน่ อย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ในฐานะกรรมการ กปภ.ได้อย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการ
อิสระ กปภ.จะจัดให้มปี ระชุมกันเองเป็นครัง้ คราวและรายงานผล
การประชุมให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ รวมทั้งเข้าประชุม
คณะกรรมการ กปภ.และอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจำโดย
สม่ำเสมอ
ความถ่วงดุลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กปภ.ให้ความสำคัญกับการถ่วงดุลของ
คณะกรรมการ โดยสนับสนุนให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกที่

มีความสามารถและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการยอมรับและรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการอิ ส ระในการประชุ ม คณะ
กรรมการ กปภ.ทุกครั้ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ กปภ.ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การควบคุมดูแลตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ในการดำเนินกิจการของ กปภ. โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จากผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในกิจการของ กปภ.ตลอดจนส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการมีส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการเงินหรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่
จะส่งผลให้ กปภ.ต้องเสียประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมาย
ให้สำนักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่อง
ดูแล
นอกจากนี้ กปภ.ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ โดย กปภ.ได้ทำสัญญาร่วม
ลงทุนร่วมงานกับเอกชน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของสัญญา ดังนี้
1) ให้สิทธิเอกชนในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำ
ประปาให้แก่ กปภ.
2) ให้เอกชนเช่าบริหารและดำเนินกิจการระบบประปา
3) ซื้อ/ขายน้ำประปากับเอกชน

รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์
บริษัท
1. บ.ประปาปทุมธานี จำกัด

2. บ.เอ็กคอมธารา จำกัด
3. บ.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิส
เซส จำกัด
4. บมจ.จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
5. บมจ.น้ำประปาไทย
6. บ.ประปานครสวรรค์ จำกัด
7. บ.ประปาบางปะกง จำกัด
8. บ.ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด

สัญญา (รูปแบบโครงการ)

วันทำสัญญา

อายุสัญญา

- สัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่าย
น้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาปทุมธานี
และสำนักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ำ ประปาเพื่ อ ใช้ ใ นพื้ น ที่
สำนักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
ให้ แ ก่ ส ำนั ก งานประปาของ กปภ. ใน
จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ำ ประปาเพื่ อ สำนั ก งาน
ประปาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- สั ญ ญาให้ เ ช่ า บริ ห ารและดำเนิ น กิ จ การ
ระบบประปาสัตหีบ จ.ชลบุรี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ำ ประปาเพื่ อ สำนั ก งาน
ประปาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- สัญญาซือ้ ขายน้ำประปาเพือ่ ขายให้สำนักงาน
ประปา ของ กปภ.ใน จ.นครปฐม และ
จ.สมุทรสาคร
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
ให้แก่สำนักงานประปาของ กปภ.ที่สำนักงาน
ประปานครสวรรค์ออก จ.นครสวรรค์
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
ให้ แ ก่ ส ำนั ก งานประปาของ กปภ. ที่
สำนักงานประปาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
ให้ แ ก่ ส ำนั ก งานประปาของ กปภ. ที่
สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

31 สิงหาคม 2538

25 ปี

15 กันยายน 2549

17 ปี

23 มิถุนายน 2542

30 ปี

28 ตุลาคม 2542

25 ปี

28 กรกฎาคม 2543

30 ปี

7 กรกฎาคม 2547

15 ปี

21 กันยายน 2543

30 ปี

7 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี
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บริษัท

สัญญา (รูปแบบโครงการ)

วันทำสัญญา

อายุสัญญา

9. บ.อินดัสเตรียล วอเตอร์
รีซอร์ส แมนเนจเมนท์ จำกัด

- สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ำ ประปาเพื่ อ สำนั ก งาน
ประปาพนั ส นิ ค ม และสำนั ก งานประปา
บ้านบึง จ.ชลบุรี
- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้
แก่ กปภ.ที่สำนักงานประปาระยอง จ.ระยอง

10 กันยายน 2547

15 ปี

14 มีนาคม 2549

25 ปี

10. บ.กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เตียม

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการ กปภ.ได้กำหนดให้มีคู่มือคณะกรรมการ
กปภ. และจัดทำพร้อมประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณพนักงาน
กปภ. เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ กปภ.
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยมุง่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายนับตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูง ตลอดจน
พนักงานทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท
ในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม
ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
องค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตระหนักและห่วงใยถึง
ความปลอดภั ย ต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน โดยถือประโยชน์ของ กปภ.เป็นสำคัญ
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ
อนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
กปภ.ได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กปภ.
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ที่
กำหนดให้ กปภ. อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 1 โดย
กำหนดอัตราค่าเบี้ยกรรมการ กปภ. / คณะกรรมการ ใน
อั ต ราไม่ เ กิ น คนละ 10,000 บาทต่ อ เดื อ น โดยประธาน
กรรมการจะได้รับเบี้ยกรรมการสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ
25 ส่วนค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการนั้น กำหนดให้จ่าย
ค่ า เบี้ ย อนุ ก รรมการที่ ม าจากคณะกรรมการ กปภ.ในอั ต รา
เท่ากับเบี้ยกรรมการ กปภ. โดยจ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
หากเดื อ นใดมี ก ารประชุ ม มากกว่ า 1 ครั้ ง ให้ จ่ า ยเบี้ ย
อนุกรรมการได้เพียงครั้งเดียว ส่วนอนุกรรมการที่เป็นบุคคล
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ภายนอกให้ได้รับเบี้ยอนุกรรมการเป็นรายครั้งในอัตราสูงสุดไม่
เกินครั้งละ 1,000 บาท
สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดนั้น คณะ
กรรมการ กปภ.ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้พิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามผล
การดำเนินงานของ กปภ.และผลงานตามความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารสูงสุด ส่วนโบนัสกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตาม
ผลประกอบการประจำปีของ กปภ.
การประชุ ม คณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ.ได้มีการประชุมโดย
สม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง
ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กปภ.ได้จัดทำแผนการประชุมประจำปีและกำหนดเวลาในการ
ประชุมแต่ละเดือนเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่กรรมการทุกท่านจะ
ได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
ในการพิจารณาเอกสารและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ โดยมี
การส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม ให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยในการ
ประชุมทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นอย่างเสรี
และเปิดเผย และฝ่ายเลขานุการได้มีการจดบันทึกการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองของคณะกรรมการ กปภ.แล้ว เพื่อให้กรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
คณะกรรมการ กปภ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ รวม 9
คณะ โดยแต่ละคณะมีการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการ กปภ. มีการประชุมรวม 16 ครั้ง ดังนี้
			
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			

1. นายพิเชษฐ สถิรชวาล
ประธานกรรมการ
นายสุรอรรถ ทองนิรมล		
2. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์
กรรมการ
3. นพ.สมยศ เจริญศักดิ์
กรรมการ
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา		
4. นางเบญจา หลุยเจริญ
กรรมการ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์		
5. นายเรวัต
ฉ่ำเฉลิม
กรรมการ
นายชวลิต รำจวนจร		
6. นายเปรมประชา ศุภสมุทร
กรรมการ
ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์		
7. นายสมัย
ลี้สกุล
กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		
8. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการ
ศ. ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ		
9. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
กรรมการ
พลเอก สุเจตน์ วัฒนสุข		
10. นายอนุชา โมกขะเวส
กรรมการ
พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์		
11. นายนคร
จิรเศวตกุล
กรรมการและเลขานุการ
นายชวลิต สารันต์		

ร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
1/1
15/15
14/16
1/1
13/15
1/1
13/15
0/1
15/15
1/1
15/15
1/1
9/15
1/1
12/15
1/1
11/15
1/1
13/15
3/3
13/13

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
6.25
93.75
87.50
6.25
81.25
6.25
81.25
0
93.75
6.25
93.75
6.25
56.25
6.25
75
6.25
68.75
6.25
81.25
18.75
81.25

จำนวนเงินตอบแทน		
ที่ได้รับ (บาท)*
12.500
125,000
100,000
10,000
30,000
10,000
90,000
100,000
10,000
100,000
10,000
60,000
10,000
80,000
10,000
80,000
10,000
100,000
10,000
90,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการอิสระของ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการอิสระของ กปภ. ซึ่งเป็นกรรมการที่คณะกรรมการ กปภ.มีมติแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 ท่าน โดยมีการประชุม รวม 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ดังนี้
			
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พลเอก สุเจตน์ วัฒนสุข
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
นายชวลิต รำจวนจร
ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
ศ. ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
2/2
1/2
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100
50
100
100
50
100
100

จำนวนเงินตอบแทน		
ที่ได้รับ (บาท)
-
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2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ.ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 3 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
โดยมีการประชุมโดยสม่ำเสมอรวม 7 ครั้งดังนี้
			
ร่วมประชุม /
จำนวนร้อยละ จำนวนเงินตอบแทน		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
การประชุมทั้งหมด
ที่เข้าประชุม
ที่ได้รับ (บาท)*
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
2. อธิบดีกรมอนามัยกรรมการ
(นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
3. นายชวลิต
รำจวนจร

ประธานกรรมการ
กรรมการ

7/7
7/7

100
100

112,500
90,000

กรรมการ

7/7

100

90,000

* จำนวนเงินค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน

3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ. ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
กปภ. โดยมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ดังนี้
			
ร่วมประชุม /
จำนวนร้อยละ จำนวนเงินตอบแทน		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
การประชุมทั้งหมด
ที่เข้าประชุม
ที่ได้รับ (บาท)*
1. นายสุรอรรถ ทองนิรมล
2. ผู้ว่าการ กปภ.
นายนคร
จิรเศวตกุล **
นายชวลิต
สารันต์ ***

ประธานกรรมการ

8/8

100

100,000

กรรมการ
กรรมการ

6/8
1/8

75
12.5

6,000
1,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** นายนคร จิรเศวตกุล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการภาค 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2549
*** นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการภาค 5) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2550 และดำรงตำแหน่งผู้
ว่าการ กปภ. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ. ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ กปภ. โดยมีการประชุม รวม 5 ครั้ง ดังนี้
			
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์)
2. ผู้ว่าการ กปภ.
(นายชวลิต สารันต์)
นายนคร จิรเศวตกุล **

ร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน		
ที่ได้รับ (บาท)*

ประธานกรรมการ

5/5

100

62,000

กรรมการ
กรรมการ

3/5
1/8

60
20

30,000
10,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** นายนคร จิรเศวตกุล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เข้าประชุมแทนผู้ว่าการ กปภ.
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5. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ. ได้มอบหมายกรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. มีการประชุม รวม 1 ครั้ง ดังนี้
			
ร่วมประชุม /
จำนวนร้อยละ จำนวนเงินตอบแทน		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
การประชุมทั้งหมด
ที่เข้าประชุม
ที่ได้รับ (บาท)*
1. นายเปรมประชา ศุภสมุทร
2. นายสมัย
ลี้สกุล
3. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1/1
1/1
1/1

100
100
100

12,500
10,000
10,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม

6. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ. ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. โดยมีการประชุม รวม 2 ครั้ง ดังนี้
		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
1. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
ประธานอนุกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย **
รองประธานอนุกรรมการ
(นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
3. พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์
อนุกรรมการ

ร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน		
ที่ได้รับ (บาท)*

2/2
2/2

100
100

25,000
21,250

2/2

100

20,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

7. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุนในกิจการประปาของ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ.ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก
เอกชนเข้าลงทุนในกิจการประปาของ กปภ. โดยมีการประชุม รวม 1 ครั้ง ดังนี้
		
ร่วมประชุม /
จำนวนร้อยละ จำนวนเงินตอบแทน		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
การประชุมทั้งหมด
ที่เข้าประชุม
ที่ได้รับ (บาท)*
1.
2.
3.
4.
5.

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย **
นายชวลิต
รำจวนจร
พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ผู้ว่าการ กปภ.		
(นายชวลิต สารันต์)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1/1
1/1
1/1
1/1

100
100
100
100

12,500
10,000
10,000
10,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม
** ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2550
		 และแต่งตั้งพลตรี พิศณุ พุทธวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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8. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ.ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของ
กปภ. มีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี้
		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			
1. อธิบดีกรมอนามัย
(นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
2. ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
3. ศ. ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม

จำนวนเงินตอบแทน		
ที่ได้รับ (บาท)*

ประธานกรรมการ

1/1

100

12,500

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1/1
1/1

100
100

10,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม

9. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ในปี 2550 คณะกรรมการ กปภ.ได้มอบหมายกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. โดยมีการประชุม 6 ครั้ง ดังนี้
		
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
			

1. นายชวลิต
สารันต์
2. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
3. ศ. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
6/6
5/6
6/6

จำนวนร้อยละ
ที่เข้าประชุม
100
83.33
100

จำนวนเงินตอบแทน		
ที่ได้รับ (บาท)*
70,000
50,000
60,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
คณะกรรมการ กปภ.มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน
เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของ กปภ. ได้รับทราบสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านทาง www.pwa.co.th และให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของระบบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ และการบันทึกระบบข้อมูลคณะกรรมการผ่านทาง www.sepo.co.th ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบอินทราเน็ตภายในของ กปภ. และระบบ Call Center แจ้งข้อร้องเรียนและสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ของ กปภ. โดยยึดหลักสากลความเป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 6 ประการ คือ
1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable treatment)
4) ความโปร่งใส (Transparency)
5) การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
6) การมีจริยธรรม (Ethics)
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550

	
คณะกรรมการตรวจสอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกอบด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นประธานกรรมการ
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และนายชวลิต รำจวนจร เป็นกรรมการ
ในปีงบประมาณ 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กปภ. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดย กปภ. มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามความเห็น และประเด็นที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
2. ดูแล และติดตามผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในของ
กปภ.มีความเพียงพอ เหมาะสม
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติและให้มีการติดตามดำเนินการ
แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงได้รับการรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และการดำเนินงานของ
สำนักตรวจสอบเป็นประจำ โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าการตรวจสอบภายในของ กปภ.มีความเพียงพอ เหมาะสม
4. ทบทวนการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และของสำนักตรวจสอบ
5. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติสำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

								
(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
					
ประธานกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค
								
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550
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รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของ การประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2550
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายทีร่ องรับสิทธิของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และกำหนดหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพือ่
รับรองและคุม้ ครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามทีก่ ฎหมายกำหนดดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 รวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
3. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทีม่ าขอเป็นการเฉพาะราย
การประปาส่วนภูมภิ าค ได้เห็นความสำคัญของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และเพือ่ เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยทีเ่ ปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการดำเนินงานของรัฐ จึงได้จดั เตรียมข้อมูลข่าวสารเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ พร้อมจัด
เตรียมสถานทีเ่ ฉพาะ สำหรับประชาชนใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
ในรอบปีงบประมาณ 2550 การประปาส่วนภูมภิ าค ได้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค เพือ่ ทำหน้าทีก่ ำกับดูแล และกำหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย
รองผูว้ า่ การ (บริหารและการเงิน) 		
ประธานกรรมการ
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การทุกสายงาน			
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการสำนักตรวจสอบ (ชัน้ 11)		
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการสำนักผูว้ า่ การ			
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกฎหมาย			
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายธุรการและพัสดุ		
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอ้ ำนวยการกองธุรการ 			
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร 		
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
2. จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมภิ าค เลขที่ 72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ นอกจากนัน้ ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสำนักงาน
ประปาเขต 1 - 10 ไว้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าค อีกด้วย
3. การประปาส่วนภูมภิ าค ได้นำระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
4. การประปาส่วนภูมิภาค ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการทดสอบความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน ซึง่ ได้สอบผ่านทัง้ 2 คน และได้รบั เกียรติบตั รเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2551 ดังมีรายชือ่ ต่อไปนี้
4.1 นายจรัล บุญสอง 		
หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
4.2 นางสาวนิภาภรณ์ อุน่ ญาติ
นิตกิ ร 4
5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
การประปาส่วนภูมภิ าค ได้นำประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาทีห่ วั หน้าส่วนราชการลงนามแล้ว และได้จดั ทำสรุปผล
การพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างของการประปาส่วนภูมภิ าค จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค
พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมภิ าค (www.pwa.co.th) อย่างต่อเนือ่ ง
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การบริหารความเสี่ยงของ
การประปาส่วนภูมิภาค ในปี 2550
บทนำ

ในปี 2550 กปภ.ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเชิง
บูรณาการต่อเนื่องจากปี 2549 โดยให้การดำเนินงานมีความ
ต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของ กปภ. เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของ กปภ. โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
รับรู้ร่วมกันในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการหนึ่งในการปฏิบัติงานปกติประจำวัน
ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน และเพื่อเป็นการปลูกฝังเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรของ กปภ. ในปี 2550 ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการพัฒนาในแต่ละส่วน
ต่อเนือ่ งจากปี 2549 จนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 วิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และโครงสร้ า งการบริ ห าร
ความเสี่ยงของ กปภ.
กปภ.ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยสู่
ความสำเร็จ เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร โดยมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้เชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ
องค์กรกับการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
ในปี 2550 กปภ. ปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ของ กปภ. ดังนี้
1. มีการปรับปรุงคำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การประปาส่วนภูมภิ าคใหม่ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงาน
ในปัจจุบันของ กปภ. ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการทุกสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(สำนักผู้ว่าการ) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 11)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผนบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการกองติดตามและ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ขององค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
กำกับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยง / ปรับ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ กปภ. และ
เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะทำงานบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ต ามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและ
การเงิ น ) และดำรงตำแหน่ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นการเงิ น
(Chief Financial Officer : CFO) อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็น
คณะกรรมการเพิม่ เติมในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ.
2. มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
เพื่อให้การดำเนินงานของ กปภ.บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อ
เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร ตลอดจนผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ส่ ว นที่ 2 องค์ ป ระกอบและกระบวนการในการบริ ห าร
ความเสี่ยงของ กปภ.
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ กปภ. ในปี 2550
ได้นำองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) มาเป็นแนวทางในการ
กำหนดขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ที่ทุก
หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็น 5
ขั้นตอน ในการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงได้มี
การบูรณาการ / เชื่อมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
งาน กปภ.ฉบับที่ 1 (ปี 2550 - 2554) แผนธุรกิจประจำปี
2550 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ แผนด้านการลงทุน แผนด้านการผลิต - จ่ายน้ำ แผนด้าน
การตลาด-การบริหาร แผนด้านทรัพยากรบุคคล แผนด้านการ
เงิน และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณา
ถึงโครงการ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง อำนาจ หน้าที่ ของส่วน
งาน ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน / ปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานตามแผนไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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สรุปได้ว่ามีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2550 ทั้งหมด
26 เหตุการณ์ ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้ง 4
ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)
ความเสีย่ งด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และ ความเสีย่ งด้าน
กฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : C) ตามแนวทางของ
กระทรวงการคลัง โดยจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน ตลอดจนกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
ระดั บ องค์ ก ร ประเภทความเสี่ ย ง ผลการประเมิ น ระดั บ
ความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ (คะแนนการประเมิ น โอกาส
และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบก่อนทำแผนบริหารความ
เสี่ยง) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของ ฝ่าย / สำนัก /
เขต / กอง / ประปา จะต้องมีการเชือ่ มโยงกับเป้าหมายและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรทีถ่ า่ ยทอดลงสูห่ น่วยงาน และ
สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และ
ระดับของความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ. และคณะกรรมการ
กปภ.กำหนดความเสี่ย งองค์ ก รที่ ต้ องบริห ารจั ด การโดยการ
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวัง เป็นกรอบการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้
กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2550 ที่ต้องกำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด จำนวน 9 เรื่อง
1. การปรับราคาค่าน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การรับซื้อน้ำประปาตามสัญญาโครงการเอกชนร่วม
ลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำจำหน่าย
3. EBITDA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. ไม่ ส ามารถจำหน่ า ยน้ ำ ที่ รั บ ซื้ อ ตามปริ ม าณขั้ น ต่ ำ
โครงการนครปฐม - สมุทรสาคร ได้ทั้งหมด
5. ไม่สามารถควบคุมอัตราน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย
6. ไม่สามารถก่อสร้างโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ
2548-2549 และโครงการใหม่ ปี 2550 วงเงินเกิน 100
ล้านบาท ได้ตามแผน
7. การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
8. การฟ้องร้องจ้างเหมาแรงงาน
9. การลงทุนไม่คุ้มค่า - ความเสี่ยงเรื่องการลงทุนไม่
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คุ้มค่า เป็นความเสี่ยงที่มีผลประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่ง
กปภ. ประเมินทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง โดยการ
ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจาก กปภ.ต้องให้บริการเชิงสังคมตาม
นโยบายรัฐบาล
ความเสี่ยงองค์กรที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ต้องเฝ้าระวังโดย
กำหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบเพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
จำนวน 7 เรื่อง
1. ไม่ได้รับเงินชดเชยตามหลักการ PSO
2. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย
4. ระบบงาน / เครือข่ายหยุดชะงัก / ข้อมูลสูญหาย
5. ปริมาณน้ำดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต
6. มลพิษในแหล่งน้ำดิบ
7. การนัดหยุดงาน / ประท้วง
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความเสีย่ งระดับองค์กรของ กปภ. ทีต่ อ้ งกำกับดูแลอย่างใกล้ชดิ
1. การปรับราคาค่าน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก พ.ร.บ. กปภ.
ที่แก้ไขใหม่ได้ยกเลิกความในมาตรา 48 (6) กำหนดอัตรา
ราคาจำหน่ายน้ำประปาต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ก่อน
จึงจะดำเนินการได้ ทำให้การปรับราคาค่าน้ำสามารถพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการ กปภ. ไม่ต้องนำเสนอ ครม.
2. การรับซื้อน้ำประปาตามสัญญาโครงการเอกชนร่วม
ลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำจำหน่าย
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายคือสามารถ
ลดผลขาดทุนต่อหน่วยตามสัญญาโครงการเอกชนร่วมลงทุนให้
ไม่เกิน 4.58 บาท/ลบ.ม. (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ผลการดำเนิน
งานขาดทุนต่อหน่วยเหลือ 3.35 บาท (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)
ทำให้ ค่ า ความเสี ย หายจากการรั บ ซื้ อ ตามสั ญ ญาโครงการ
เอกชนฯ ลดลงประมาณ 298 ล้านบาท
3. EBITDA ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสามารถจำหน่าย
น้ำได้สูงกว่าเป้าหมายคือ เป้าหมายการจำหน่ายน้ำในปีบัญชี
2550 เท่ากับ 786 ล้าน ลบ.ม. ผลการดำเนินงานจำหน่ายน้ำ
ได้ 794 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่าเป้าหมาย 8 ล้าน ลบ.ม.
4. ไม่ ส ามารถจำหน่ า ยน้ ำ ที่ รั บ ซื้ อ ตามปริ ม าณขั้ น ต่ ำ
โครงการนครปฐม - สมุทรสาคร ได้ทั้งหมด

ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถรับซื้อน้ำจาก
โครงการเอกชนร่วมลงทุนโครงการนครปฐม - สมุทรสาคร ไป
จำหน่ายได้ตามเป้าหมาย ณ เดือนกันยายน 2550
5. ไม่สามารถควบคุมอัตราน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย
ผลคือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเงินลงทุน เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลไม่ได้ตามเป้าหมาย อีกทั้ง กปภ. มีท่อที่
เสื่ อ มสภาพหมดอายุ ก ารใช้ ง านจำนวนมาก ยั ง ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนท่อเก่าที่หมดสภาพได้ตามแผน เนื่องจากไม่มีเงินที่จะใช้
สำหรั บ การปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม น้ ำ สู ญ เสี ย อย่ า งเพี ย งพอและ
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามอัตราน้ำสูญเสียในปี 2550 ต่ำกว่า
ปี 2549 ประมาณ 0.19%
6. ไม่สามารถก่อสร้างโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ
2548-2549 และโครงการใหม่ ปี 2550 วงเงินเกิน 100
ล้านบาทได้ตามแผน
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีโครงการที่ดำเนินการ
ช้ากว่าแผนเกิน 10% เพียง 1 โครงการ คือ สำนักงานประปา
เชียงใหม่
7. การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ผลคื อ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย เนื่ อ งจากในปี 2550
หลั ง การกำหนดหลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ไ ม่ ป รากฏว่ า มี ก าร
ดำเนิ น งานที่ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ การแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนบุคคล
8. การฟ้องร้องจ้างเหมาแรงงาน
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการ
ฟ้องร้องการจ้างเหมาแรงงานในปี 2550
ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบ
เพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
1. ไม่ได้รับเงินชดเชยตามหลักการ PSO
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก กปภ.ได้รับเงิน
ชดเชย PSO ปี 2548 และ ปี 2549 แล้ว จำนวน 609.585
ล้านบาท และ 936.687 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้บันทึก
เงินชดเชย PSO เป็นรายได้ กปภ.ปี 2550 แล้ว
2. ไม่ มี ก ารถ่ า ยทอดประสบการณ์ ข องผู้ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย ในปี 2550 มีจำนวนครั้ง
ในการถ่ายทอดความรู้โดยผู้บริหารระดับสูง มากกว่าเป้าหมาย

ที่กำหนด
3. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย
ผลคือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเบิกจ่าย
งบลงทุนให้ได้ 95 - 100% แต่เบิกจ่ายจริงได้เพียง 87.74%
เนื่องจากในปี 2550 มีโครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 1,000
ล้านบาท ซึ่งมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือ ต้องทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณ (สงป.) เมื่อได้ตัวผู้รับจ้าง หลังจากนั้น สงป.จึง
อนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง แล้วจึงนำเสนอ ครม.อนุมัติก่อหนี้
ผูกพันข้ามปี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติอนุมัติโครงการเพื่อการพัฒนาเมื่อมีนาคม
2550 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างที่
ประสบอุทกภัยให้ขยายระยะเวลาการทำงานได้ 180 วัน
4. ระบบงาน / เครือข่ายหยุดชะงัก / ข้อมูลสูญหาย
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากระบบเครือข่าย
ภายในและภายนอกมีการหยุดชะงักไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด
5. ปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีปริมาณน้ำดิบที่
ใช้ในการผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
6. มลพิษในแหล่งน้ำดิบ
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากคุณภาพน้ำประปา
เป็นไปตามเป้าหมายและมีการจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้
ครบตามแผนงาน
7. การนัดหยุดงาน / ประท้วง
ผลคือ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์นัด
หยุดงานประท้วง

ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ มุง่ สูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งดังนี้
1. จัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เรื่อง ทิศทางการบริหารความเสี่ยงมุ่งสู่ความยั่งยืนขององค์กร
ให้แก่คณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปภ. ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูเ้ กีย่ วข้องจำนวน 79 คน ในวันที่
28 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิรน์ กรุงเทพฯ
2. จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม กปภ. เมื่อ
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550 ให้ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย /สำนัก / สำนักงานประปา
เขต 1-10 ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน จำนวน 89 คน
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3. จัดบรรยาย / ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง
ให้แก่หวั หน้างานและพนักงานในสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
จำนวน 13 รุ่น ให้แก่หัวหน้างานและพนักงานทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค จำนวน 409 คน

ส่วนที่ 4 การสื่อสารนโยบายและหลักปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยง

กปภ.ได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายและหลักปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงในปี 2550 ดังนี้
1. สร้างความตระหนักรับรู้ในการบริหารความเสี่ยงผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น รายงานประจำปี วารสารน้ำ
สีสันข่าว ข่าวภายใน กปภ. รายการเสียงตามสาย และการ
ถ่ายทอดบอกต่อ
2. การปรับปรุงเว็บไซต์จากเดิม http:/www.pwa.co.th/
_entranet/division/risk เป็น http://risk.div.pwa.co.th เพือ่ เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงของ
กปภ.ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับชัน้ ซึง่ ภายในเว็บไซต์
ประกอบด้วยสาระความรู้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
3. การปรับปรุงคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง สำหรับใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงและเครือ่ งมือการเรียนรู้ ซึง่ คูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายบริหารความเสี่ยง http://
risk.div.pwa.co.th และได้มีการแจ้งเวียนทางระบบแจ้งเวียน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) เพือ่ ให้พนักงานได้ศกึ ษาคูม่ อื
การบริหารความเสีย่ งได้สะดวกยิง่ ขึน้
4. การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบแจ้ ง เวี ย นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA)
5. สื่ อ สารผ่ า นการประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก
ระดับชั้น ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. การประชุมของ
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คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กปภ. การประชุ ม คณะ
ผู้บริหารระดับสูงการประชุมภายในระดับฝ่าย / สำนัก /
สำนักงานประปาเขต ฯลฯ

ส่วนที่ 5 การปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้

ในปี 2550 กปภ.ได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
จากคู่มือการบริหารความเสี่ยง กปภ.ครั้งที่ 1 ปี 2549 ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น และสามารถเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้พนักงาน
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. เน้น
ให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กรโดยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และนโยบาย
ของคณะกรรมการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ที่ ต้ อ งการให้
พนักงานมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ ถู ก ต้ อ ง สามารถนำไปปรั บ ใช้ ใ น
กระบวนการทำงานเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหาร
งานขององค์กร
กล่าวได้ว่าในปี 2550 กปภ. มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะ
ให้ กปภ.มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจน
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ กปภ. จึงได้กำหนด
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำนวยการฝ่าย / สำนัก / สำนักงานประปาเขต
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตระหนักรับรู้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนของการทำงานตามปกติ
นำไปสู่วัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้ กปภ.ก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2550
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) มีปริมาณน้ำจำหน่ายรวม 211.23 ล้าน ลบ.ม. โดย
มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 11.84 ล้าน ลบ.ม. หรือ
ประมาณ 5.93% สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย และมีผู้ใช้น้ำ
เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย รวมเป็นทั้งสิ้น 62 ราย บริษัทมีรายได้
รวมจำนวน 1,882.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณ
299.40 ล้านบาท หรือประมาณ 18.91% สำหรับในส่วน
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม จำนวน 790.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
133.96 ล้านบาท หรือประมาณ 20.39% จากปี 2549 อย่างไร
ก็ดี บริษัทยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ต่ำกว่า
เป้าหมายประมาณ 3.0%
ในภาพรวมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ
จำนวน 440.68 ล้านบาท ลดลง 67.13 ล้านบาท หรือ
ประมาณ 13.22% สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการจำหน่ายเงินลงทุนของธุรกิจน้ำดื่ม ซึ่งปิดกิจการเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา รวมถึงการตั้งสำรองด้อยค่า
มูลค่าสินค้าของบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่ม
ขึน้ อาทิ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนือ่ งจากบริษทั ได้เริม่ จัดตัง้
ฝ่ายสื่อสารการตลาดในปี 2550 เพื่อรองรับนโยบายการตลาด
ในเชิงรุกของบริษัท
บริษัทยังได้รับการยืนยันผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร
และตราสารหนี้ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง (TRIS) ที่ระดับ “A+”
ภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ ก่ อ นครบกำหนดตามมติ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550
เนื่องจาก TRIS พิจารณาว่าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ผลประกอบการหลั ก ของ
บริษัท
อนึ่ง ในวาระที่บริษัทดำเนินกิจการมาครบ 15 ปี และ
ย้ายสำนักงานจากที่เดิมที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมรามาการ์เดนส์

ไปยังสำนักงานใหม่ คือ อาคารอีสท์วอเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ
เลขที่ 1 ริมถนนวิภาวดีรงั สิต เยือ้ งกับอาคารการบินไทย ใกล้กบั
อาคารดีแทค บริษัทจึงได้เปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กร (Logo) ใหม่
ซึ่งสื่อความหมายถึงพลังและพลวัตของน้ำ เชื่อมโยงสรรพสิ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามธรรมชาติ จากไอน้ำ กลายเป็น
เมฆ ฝน และตกลงมาสู่แหล่งน้ำบนพื้นโลก ซึ่งเป็นวัฏจักรแห่ง
พลังอันไม่สิ้นสุด
วัฏจักรแห่งพลังและพลวัตของน้ำ ยังสะท้อนถึงพลังแห่ง
การขับเคลื่อนและการขยายธุรกิจของอีสท์วอเตอร์ ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อความ
ก้าวหน้าของเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
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รายงานของผูสอบบัญชี
และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ  คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของแต่ละปีของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้บริหารของ
การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฎิบัติงานการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฎิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น
สาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ ในงบการเงินโดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของการประปาส่วนภูมิภาค โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

			
			
			

			
			

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the Auditor General

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

(นางสาวทิพย์วรินท์ จรัสจีรกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวสุภาภรณ์ ปิณฑวิรุจน์)
ผู้อำนวยการกลุ่ม		

งบดุล

การประปาส่วนภูมิภาค

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

		
หมายเหตุ
2550
2549
						
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.1
3,624,502,505.27
3,717,190,523.35
เงินลงทุนระยะสั้น		
943,850,117.47
766,594,730.28
ลูกหนี้ค่าน้ำ-สุทธิ
2.2,3.2
197,090,982.78
198,156,632.73
รายได้ค้างรับ		
1,812,970,430.72
1,125,061,006.41
วัสดุคงเหลือ
2.3,3.3
219,875,755.36
203,574,299.41
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำเนินการ
2.8.2
16,347,340.76
32,301,521.07
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		
336,911,150.64
483,059,496.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3.4
335,174,153.80
556,092,718.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
7,486,722,436.80
7,082,030,928.34
ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน
3.5
151,627.00
661,921.00
เงินลงทุนระยะยาว
2.4,3.6
583,100,000.00
583,100,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
2.5,2.6,3.7
43,141,211,678.97
41,124,557,710.04
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
3.9
3,353,184,440.69
2,717,398,145.18
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ-สุทธิ
2.7,2.6,3.10
224,201,524.32
246,036,328.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2.5,2.6,3.8
73,633,841.40
75,892,946.11
สินทรัพย์อื่น 		
18,913,262.70
19,084,839.17
รวมสินทรัพย์		
54,881,118,811.88 	 51,848,762,817.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)

การประปาส่วนภูมิภาค

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

		
หมายเหตุ
2550
2549
						
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า		
1,023,028,111.86
1,079,988,011.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3.11
715,969,242.00
318,497,627.49
เงินนำส่งรัฐค้างจ่าย		
420,917,300.00
139,911,000.00
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย		
149,641,338.41
146,553,912.46
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
2.8.2
296,145,142.97
266,249,821.72
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
3.14
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
6,394,604.75
4,876,682.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.12
339,793,011.99
319,430,469.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
4,451,888,751.98
3,275,507,523.89
เจ้าหนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
901,525.98
1,377,092.98
เงินประกันการใช้น้ำและเงินประกันตัวพนักงาน
3.13
949,564,491.78
853,805,809.29
พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
3.14
9,650,000,000.00
11,150,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
3.15
3,085,033,165.40
1,186,314,829.06
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.16
18,555,561.19
14,289,721.78
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรับล่วงหน้า
3.17
861,200,474.98
742,796,249.78
ประมาณการหนี้สิน
7
104,997,130.00
103,218,810.00
รวมหนี้สิน		
19,122,141,101.31
17,327,310,036.78
ส่วนของทุน
3.18
ทุนประเดิม 		
2,204,438,019.98
2,204,438,019.98
งบประมาณอุดหนุน		
30,627,029,181.89
30,197,789,664.84
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค-สุทธิ		
1,219,200,346.28
947,770,705.24
ส่วนเกินทุนจากการรับโอนกิจการประปา		
487,718,289.26
487,718,287.26
รวมส่วนของทุน		
34,538,385,837.41
33,837,716,677.32
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		
1,220,591,873.16
683,736,103.81
รวมส่วนของทุน		
35,758,977,710.57
34,521,452,781.13
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		 54,881,118,811.88 	 51,848,762,817.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นาวิโรจน์ ใบแก้ว)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายชวลิต สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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งบกำไรขาดทุน

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

		

หมายเหตุ

2550

2549

รายได้จากการดำเนินงาน
(รายละเอียด 1)
รายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการ-สุทธิ
2.8.1
11,363,207,664.37
10,314,578,362.95
รายได้ชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล
2.8.7 , 6
963,687,000.00
609,585,204.23
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ-สุทธิ		
2.8.2
356,467,215.04
335,109,487.64
รวมรายได้จากการดำเนินงาน-สุทธิ 		
12,683,361,879.41
11,259,273,054.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
(รายละเอียด 2)		
(11,399,207,842.96) (10,597,951,056.34)
กำไรจากการดำเนินงาน			
1,284,154,036.45
661,321,998.48
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
(รายละเอียด 3)
2.8.3-2.8.6
624,031,239.57
522,306,867.43
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
(รายละเอียด 4)		
(112,768,453.33)
(119,623,658.75)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย		
1,795,416,822.69
1,064,005,207.16
ดอกเบี้ยจ่าย			
(651,480,685.57)
(653,586,498.71)
กำไรก่อนโบนัสจ่าย			
1,143,936,137.12
410,418,708.45
โบนัสจ่าย			
(149,505,867.77)
(145,792,913.00)
กำไรสุทธิ			 994,430,269.35 	 264,625,795.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี				
้
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ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
ส่วนเกินทุนอื่น
รวมทุน
			
จากการบริจาค		 จากการรับโอน		
			
สุทธิ		 กิจการประปา		
					

การประปาส่วนภูมิภาค

ขาดทุนจากการใช้ กำไร(ขาดทุน)
รวม
ระบบแลกเปลี่ยน สะสมยังไม่ได้
เงินตราแบบลอยตัว จัดสรร			
รอการตัดบัญชี				

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

												

ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2548 (ก่อนปรับปรุง)
2,204,438,019.98 28,756,744,872.86 674,526,133.47 487,684,689.26 32,123,393,715.57 (138,729,054.10) 658,136,598.83 32,642,801,260.30
รายการปรับ(ขาดทุน)สะสม ต้นงวด						
ปรับปรุงขาดทุนจาก อ.แลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชี
150,353,173.38 (150,353,173.38)
ปรับปรุงส่วนเกินทุน
17,440,071.85
17,440,071.85
ปรับปรุงรายได้รับบริจาคเอกชนตัดบัญชี
5,392,691.78
5,392,691.78
ปรับปรุงขาดทุนจากการใช้ระบบแลกเปลี่ยน						
		 เงินตราแบบลอยตัวตัดเป็นค่าใช้จ่าย
(11,624,119.28) 11,624,119.28
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2548 (หลังปรับปรุง)
2,204,438,019.98 28,756,744,872.86 674,526,133.47 487,684,689.26 32,123,393,715.57
542,240,308.36 32,665,634,023.93
ปรับปรุงเงินนำส่งรัฐ
(123,130,000.00) (123,130,000.00)
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น
1,441,044,791.98
1,441,044,791.98
1,441,044,791.98
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค-สุทธิเพิ่มขึ้น
273,244,571.77
273,244,571.77
273,244,571.77
ส่วนเกินทุนจากการรับโอนกิจการประปาเพิ่มขึ้น
33,598.00
33,598.00
33,598.00
กำไรสุทธิ ประจำปี 2549
264,625,795.45 264,625,795.45
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2549
2,204,438,019.98 30,197,789,664.84 947,770,705.24 487,718,287.26 33,837,716,677.32
683,736,103.81 34,521,452,781.13
ปรับปรุงเงินนำส่งรัฐ
(457,574,500.00) (457,574,500.00)
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น
429,239,517.05
429,239,517.05
429,239,517.05
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค-สุทธิเพิ่มขึ้น
271,429,641.04
271,429,641.04
271,429,641.04
ส่วนเกินทุนจากการรับโอนกิจการประปาเพิ่มขึ้น
2.00
2.00
2.00
กำไรสุทธิ ประจำปี 2550
994,430,269.35 994,430,269.35
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2550	 2,204,438,019.98 	30,627,029,181.89 	 1,219,200,346.28 	 487,718,289.26 	34,538,385,837.41 	
1,220,591,873.16 	 35,758,977,710.57

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

งบกระแสเงินสด

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

		

2550

2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ			
994,430,269.35
264,625,795.45
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน :			
		 หนี้สูญ
881,284.19
661,274.50
		 หนี้สงสัยจะสูญ
(2,060,244.56)
(1,331,833.32)
		 ค่าเสื่อมราคา
2,422,377,458.42
2,336,211,774.68
		 สิทธิการใช้ทรัพย์สินตัดจ่าย
17,292,578.72
17,890,665.74
		 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
22,462,962.70
19,269,734.41
		 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
345,327.10
		 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
75,550,590.42
101,871,447.82
		 ค่าใช้จ่ายวัสดุถาวร
437,038.49
		 รายได้เบ็ดเตล็ด
(116.00)
		 รายได้จากการรับบริจาคเอกชน
(116,259,284.52)
(91,145,966.89)
		 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
(33,221,426.66)
(6,544,545.45)
		 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
149,007,680.94
145,360,357.45
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
3,530,461,869.00
2,787,650,953.98
		 ลูกหนี้ค่าน้ำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
2,244,610.32
(7,056,290.27)
		 รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
(687,909,424.31)
(632,318,173.59)
		 วัสดุคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(16,301,455.95)
7,547,121.77
		 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำเนินการ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
15,954,180.31
(15,757,841.99)
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
227,349,179.90
(166,509,794.41)
		 ลูกหนี้เงินกู้พนักงานลดลง
510,294.00
787,506.00
		 สินทรัพย์อื่นลดลง
171,576.47
443,253.41
		 เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)เพิ่มขึ้น
(56,959,899.24)
226,126,254.51
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
397,471,614.51
51,078,410.68
		 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่ายลดลง
(145,920,254.99)
(132,990,033.88)
		 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ(ลดลง)เพิ่มขึ้น
29,895,321.25
(46,790,143.57)
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
20,362,542.91
43,429,485.10
		 เจ้าหนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลดลง
(475,567.00)
(22,337.02)
		 เงินประกันการใช้น้ำและประกันตัวพนักงานเพิ่มขึ้น
95,758,682.49
76,639,789.97
		 เงินกองทุนสงเคราะห์(ลดลง)เพิ่มขึ้น
1,778,320.00
(20,134,645.00)
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	 3,414,391,589.67 	 2,172,123,515.69
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

หน่วย : บาท

		

2550

2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(177,255,387.19)
41,027,047.02
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
146,148,345.60
(99,622,864.17)
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(340,222,758.82)
(296,735,512.85)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(4,321,307,736.77)
(4,198,166,199.37)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(1,011,000.00)
(4,000,000.00)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
1,600,149.72
1,279,853.11
เงินรับบริจาค
8,512,919.16
18,593,866.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
(8,155,219.50)
(4,113,078.89)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
1,931,939,763.00
1,032,732,291.98
		 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
(2,759,750,924.80)
(3,509,004,597.17)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น
429,239,517.05
1,441,044,791.98
จ่ายคืนพันธบัตร
(1,000,000,000.00)
เงินจ่ายนำส่งรัฐ
(176,568,200.00)
(369,619,000.00)
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(747,328,682.95)
1,071,425,791.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
(92,688,018.08)
(265,455,289.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	 3,717,190,523.35 	 3,982,645,812.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	 3,624,502,505.27 	 3,717,190,523.35
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายในระหว่างปี		
		 ดอกเบี้ยจ่าย
656,295,344.02
653,313,999.62
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี			
้
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รายละเอียดรายได้จากการดำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

รายละเอียด 1

		

หน่วย : บาท

2550

2549

รายได้ค่าจำหน่ายน้ำและบริการ
11,391,280,646.10
10,333,320,270.41
หัก ส่วนลดค่าน้ำ
(28,072,981.73)
(18,741,907.46)
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำและบริการ-สุทธิ
11,363,207,664.37
10,314,578,362.95
รายได้ชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล
963,687,000.00
609,585,204.23
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
1,348,380,979.85
1,296,666,277.40
หัก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ
(991,913,764.81)
(961,556,789.76)
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ-สุทธิ
356,467,215.04
335,109,487.64
รายได้จากการดำเนินงาน-สุทธิ	 12,683,361,879.41 	 11,259,273,054.82
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

รายละเอียด 2

		

หน่วย : บาท

2550

2549

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 		
1,793,187,611.49
1,746,448,376.12
ค่าจ้างชั่วคราว 		
1,286,359.15
1,172,140.31
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 		
217,605,452.22
197,795,060.67
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์		
5,288,580.00
5,883,990.52
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 		
167,388,195.98
186,488,116.24
วัสดุการผลิต		
4,685,427,406.93
4,214,656,122.21
วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง		
379,144,754.96
315,104,466.33
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
46,384,511.47
51,559,815.71
วัสดุสำนักงาน		
61,985,383.30
77,742,216.72
ค่าจ้างและบริการ		
446,449,703.52
362,415,596.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น		
169,536,892.36
145,809,685.65
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		
1,451,309.16
1,207,254.60
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 		
2,167,750.00
2,289,250.00
ค่าไฟฟ้า 		
919,620,440.37
875,456,401.58
ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค		
27,980,964.42
29,382,509.84
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น		
13,348,488.16
11,838,437.35
หนี้สงสัยจะสูญ		
(1,178,960.37)
(670,558.82)
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งก่อสร้าง		
1,821,585,470.15
1,722,206,493.48
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์		
600,791,988.27
614,005,281.20
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
22,462,962.70
19,269,734.41
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน		
17,292,578.72
17,890,665.74
รวม	 11,399,207,842.96 	 10,597,951,056.34
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รายละเอียดรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

รายละเอียด 3

		

หน่วย : บาท

2550

2549

ดอกเบี้ยรับ		
167,665,462.23
163,846,949.86
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุ		
5,874,806.99
7,249,124.56
รายได้ค่าปรับ		
28,556,826.39
43,868,329.41
รายได้เงินปันผล		
132,000,000.00
66,000,000.00
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี		
114,196,964.52
89,530,216.89
รายได้อื่น		
175,737,179.44
134,647,322.74
ส่วนต่างภาระบำเหน็จกับเงินกองทุนสงเคราะห์		
17,164,923.97
รวม	 624,031,239.57 	 522,306,867.43

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

รายละเอียด 4

		

หน่วย : บาท

2550

2549

เงินค่าปรับจ่ายคืน		
3,211,926.17
223,957.78
ต้นทุนวัสดุที่จำหน่าย		
1,472,752.15
3,234,836.35
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 		
75,550,590.42
102,083,312.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
32,533,184.59
14,081,552.02
รวม	 112,768,453.33 	 119,623,658.75
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รายการ

สัญญาลง
วันที่

วงเงินตามสัญญา จำนวนเงินกู้ที่ถอน
มาใช้แล้ว
(บาท)
(บาท)

การประปาส่วนภูมิภาค

รวม
7.05
6.44
7.573
4.054
6.545
5.960
3.570
2.677
4.080
3.840

9
10
8
10
10
10
7
6
10
9

28 เม.ย.52
29 ส.ค.53
5 ก.ย.51
19 ก.พ.54
28 มิ.ย.54
29 ต.ค.54
21 ต.ค.52
21 พ.ย.51
11 ก.ย.56
18 ก.ย.55

อัตรา เงื่อนไขการจ่ายชำระคืน
ดอกเบีย้
กำหนด วันชำระงวดแรก
ต่อปี (%) ไถ่ถอน (ปี) /วันไถ่ถอน

หมายเหตุ									
		
- พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาคเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีกำหนดไถ่ถอนคืนนับแต่วันที่ออกพันธบัตร
			 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออกโดยไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
850,000,000.00 850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
9,650,000,000.00 11,150,000,000.00

เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ (บาท)
ใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

1 พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 1 28 เม.ย. 43 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2 พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 2 29 ส.ค. 43 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
3 พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 4
5 ก.ย. 43 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
4 พันธบัตร กปภ.ปี 2544 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 44
850,000,000.00 850,000,000.00
5 พันธบัตร กปภ.ปี 2544 ครั้งที่ 2 28 มิ.ย. 44 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
6 พันธบัตร กปภ.ปี 2545 ครั้งที่ 1 29 ต.ค. 44 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
7 พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 1 21 ต.ค. 45 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
8 พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 2 21 พ.ย. 45 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
9 พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 3 11 ก.ย. 46 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
10 พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 4 18 ก.ย. 46 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
					 1,500,000,000.00

ลำดับ
ที่

รายละเอียด 5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

รายละเอียดพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น
โดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและ
หน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
โดยการสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปารวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
2.1 การเสนองบการเงิน
งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยรวมรายการของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0209.2/4171
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เรือ่ งงบการเงินของกองทุนบำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุน
สงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 และแสดงรายการที่เกี่ยวกับกองทุน
สงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7
2.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คำนวณจากยอดลูกหนี้ค่าน้ำที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจาก
วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย กปภ.ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีสำหรับค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญใหม่ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0807 / ว.35 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 เรื่องระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548
2.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE)
2.4 เงินลงทุนระยะยาว
แสดงตามราคาทุน
2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา
ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้นโดยใช้ราคาประเมิน ณ วันที่
รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่รับบริจาคและที่รับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีแสดงตามราคาที่ได้รับมอบหรือ
ราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ
ที่ดิน ที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาค การรับโอนทรัพย์สิน การให้สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ ส่วน
อาคารและอุปกรณ์มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น จะแสดงไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุ
การใช้งานซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา
มาตรวัดน้ำทีต่ ดิ ตัง้ แล้วเสร็จและพร้อมทีจ่ ะใช้งานไม่วา่ จะดำเนินการโดย กปภ. ผูใ้ ช้นำ้ ดำเนินการติดตัง้ เอง มาตรรับบริจาค หรือผูใ้ ช้นำ้
ที่ กปภ.รับโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน
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2.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภทอัตราอยู่ระหว่างร้อยละ 1 - 25
ต่อปีของมูลค่าเสื่อมสภาพ ซึ่งคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยราคาซากที่ประมาณไว้ โดยราคาซากของสินทรัพย์อยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 25
ของราคาทุนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น ที่ซื้อโดยการประปาส่วนภูมิภาคและที่ได้รับบริจาค ซึ่งใช้ในการดำเนินงานเพื่อหา
รายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน้ำ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ส่วนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค ซึ่งมิได้ใช้ในการดำเนินงานเพื่อ
หารายได้โดยตรง แสดงหักจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราค่าเสื่อมราคา สำหรับ
สินทรัพย์นั้น ๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
2.7 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แสดงตามมูลค่าที่คณะกรรมการสำรวจและตีราคาทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคได้ประเมินไว้
ซึ่งถือเป็นทุนที่ได้รับจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคได้รับ
โอนอสังหาริมทรัพย์จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2.8 การรับรู้รายได้
2.8.1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำและบริการรายเดือน รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปารายเดือนตาม
ปริมาณการใช้น้ำในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
2.8.2 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ - สุทธิ ค่าติดตั้งและวางท่อที่รับจากผู้ใช้น้ำแต่ละรายแสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและ
วางท่อ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จหลังหักต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อออกแล้ว ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะ
แสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำเนินการ
2.8.3 รายได้ค่าปรับ กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ กปภ.ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนดในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับ
และรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา กปภ.ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณที่
ได้มีการหักค่าปรับไว้เงินที่จ่ายคืนจะนำไปลดรายได้ค่าปรับ แต่ถ้าต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน
2.8.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
2.8.5 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
2.8.6 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำระเงิน
2.8.7 รายได้เงินชดเชยค่าดำเนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
2.8.8 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน สำหรับรายการรับบริจาคอื่น ๆ จากภาคเอกชนที่เป็นเงินสดและที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร จะ
รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ
2.8.9 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี สำหรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี
2549 เป็นต้นไป แสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 55
2.9 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.9.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ.กันไว้ให้พนักงานทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน
แต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.9.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินที่ กปภ.จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในนามพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพแต่ละราย ในอัตราร้อยละ 9 และ 10 ของเงินเดือนพนักงานรายนั้น ๆ สำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่ถึง 20 ปี และตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไปตามลำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง กปภ.ถึงปัจจุบัน)
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3. ข้อมูลเพิ่มเติม
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
				
			
2550
เงินสดในมือ			
13.43
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์		
736.03
- กระแสรายวัน
170.26
- ประจำ		
2,671.98
เงินระหว่างทาง
		
32.80
		
รวม
3,624.50

หน่วย : ล้านบาท
2549
13.16
710.40
100.26
2,845.49
47.88
3,717.19

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 จำนวน 736.03 ล้านบาท และ 710.40 ล้านบาท ได้
รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จำนวน 8.86 ล้านบาท และ 11.99 ล้านบาท ตามลำดับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีที่แล้ว 92.69 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินฝากธนาคารประจำระยะเวลา 3
เดือนของสำนักงานใหญ่ เนื่องจากการจ่ายลงทุนในโครงการระหว่างดำเนินการส่วนหนึ่ง และจ่ายชำระพันธบัตร กปภ. ที่ครบกำหนดชำระอีกส่วน
หนึ่ง สำหรับเงินฝากธนาคารประจำระยะเวลา 12 เดือน ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนระยะสั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินระหว่างทางจำนวน 32.80 ล้านบาท เป็นเช็ค เช็คคืน และเช็ครอผ่านธนาคาร ฯลฯ จำนวน 30.21
ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเป็นบัญชีเงินฝากระหว่างทางเพื่อรอดำเนินการ จำนวน 2.59 ล้านบาท
3.2 ลูกหนี้ค่าน้ำ - สุทธิ ประกอบด้วย
				
			
2550
ลูกหนี้เอกชน			
176.42
ลูกหนี้ส่วนราชการ			
81.17
		
รวม
257.59
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(60.50)
ลูกหนี้ค่าน้ำ - สุทธิ		
197.09

หน่วย : ล้านบาท
2549
201.85
58.87
260.72
(62.56)
198.16

ลูกหนี้ส่วนราชการปี 2550 จำนวน 81.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 จำนวน 58.87 ล้านบาทแล้ว ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 22.30
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.88 จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ส่วนราชการ 	
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงยุติธรรม
5. กระทรวงสาธารณสุข
6. กระทรวงคมนาคม
7. หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม
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2550
ล้านบาท ร้อยละ
16.92
20.85
13.84
17.05
12.05
14.84
3.73
4.60
2.40
2.96
1.86
2.29
30.37
37.41
81.17 100.00

2549
ล้านบาท ร้อยละ
14.72
25.01
15.26
25.92
9.95
16.90
4.30
7.30
4.66
7.92
2.23
3.79
7.75
13.16
58.87 100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
2.20
14.95
(1.42)
(9.31)
2.10
21.11
(0.57) (13.26)
(2.26) (48.50)
(0.37) (16.59)
22.62 291.87
22.30
37.88

3.3 วัสดุคงเหลือ จำแนกตามประเภทวัสดุดังนี้
				
			
2550
วัสดุการผลิต			
50.75
วัสดุดำเนินการ			
164.33
วัสดุอะไหล่มาตร			
4.80
ปรับปรุงข้อมูลระบบวัสดุ		
รวม		
219.88

หน่วย  :  ล้านบาท
2549
47.59
150.08
5.71
0.19
203.57

วัสดุคงเหลือ 219.88 ล้านบาท และ 203.57 ล้านบาท ในปี 2550 และ 2549 ตามลำดับ เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของ
คณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจำปี โดยมีจำนวนสูงหรือต่ำกว่ายอดคงเหลือตามบัญชี ซึ่งเป็นผลต่างจากจำนวนเงินและจำนวนหน่วย ยอดผลต่าง
ดังกล่าว กปภ.ได้บันทึกเข้าบัญชีวัสดุคงเหลือคู่กับบัญชีวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพื่อรอการตรวจสอบสาเหตุต่อไป ซึ่งแสดงไว้ใน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น (ข้อมูลเพิ่มเติมข้อ 3.4 และ 3.12)
3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
				
			
2550
สินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
71.65
เงินทดรองจ่าย			
0.32
เงินจ่ายล่วงหน้า			
3.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากร
2.09
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด		
92.97
ภาษีและค่าปรับหักหน้าฎีกา		
1.31
วัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
14.06
ลูกหนี้อื่น			
149.23
		
รวม	      335.17

หน่วย  :  ล้านบาท
2549
65.22
0.21
5.97
47.09
97.46
(1.98)	
342.12
556.09

วัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงเป็นวัสดุที่ขาดบัญชีและเกินบัญชีตั้งแต่ปี 2531 - 2550
3.5 ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน เป็นการนำเงินกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาคให้พนักงานกู้ยืม ประกอบด้วย
		   		
หน่วย : ล้านบาท
			
2550
2549
ลูกหนี้ - เคหะสงเคราะห์		
0.15
0.66
		
รวม
0.15
0.66
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3.6 เงินลงทุนระยะยาว  
เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนถือหุ้นใน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) และบริษัท
ประปาปทุมธานี จำกัด ดังนี้
2550
2549
			
ล้านบาท อัตราถือ ล้านบาท อัตราถือ
				
หุ้นร้อยละ		
หุ้นร้อยละ
1. บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
528.00
39.22
528.00
39.89
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
55.10
4.59
55.10
5
		
รวม
583.10		 583.10
ในระหว่างปี 2550 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากปี 2549 จำนวน
1,323,503,380 หุ้น เป็นจำนวน 1,346,394,130 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ กปภ.ลดลง เนื่องจาก กปภ.มิได้ลงทุน
ในหุ้นสามัญเพิ่ม
ส่วนบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากปี 2549 จำนวน 11,020,000 หุ้น เป็นจำนวน 12,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ กปภ.ลดลง เนื่องจาก กปภ. มิได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่ม
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2550
หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 ต.ค. 2549 เพิม่ ขึน้
จำหน่าย 30 ก.ย. 2550 1 ต.ค. 2549 เพิม่ ขึน้ จำหน่าย 30 ก.ย. 2550 ทีด่ นิ อาคาร		
									
และอุปกรณ์ สุทธิ
ที่ดิน
1,136.07 251.41
0.78 1,386.70
1,386.70
อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 52,437.29 3,613.89 70.54 55,980.64 15,281.17 1,763.34 58.36 16,986.15 38,994.49
ครุภัณฑ์
8,547.43 522.05 189.25 8,880.23 5,715.06 566.36 161.21 6,120.21
2,760.02
  รวม
62,120.79 4,387.35 260.57 66,247.57 20,996.23 2,329.70 219.57 23,106.36 43,141.21
ปี 2549
หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 ต.ค. 2548 เพิม่ ขึน้
จำหน่าย 30 ก.ย. 2549 1 ต.ค. 2548 เพิม่ ขึน้ จำหน่าย 30 ก.ย. 2549 ทีด่ นิ อาคาร 	
(ปรับปรุงใหม่)				
(ปรับปรุงใหม่)				
และอุปกรณ์ สุทธิ
944.91 191.16
- 1,136.07
1,136.07

ที่ดิน
อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 49,094.13 3,486.09
ครุภัณฑ์
8,329.51 521.97
  รวม
58,368.55 4,199.22
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142.93
304.05
446.98

52,437.29 13,624.13 1,729.74 72.70
8,547.43 5,301.35 638.83 225.12
62,120.79 18,925.48 2,368.57 297.82

15,281.17
5,715.06
20,996.23

37,156.12
2,832.37
41,124.56

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีสินทรัพย์ถาวรขาดบัญชีสุทธิ 66.58 ล้านบาท ประกอบด้วย
ราคาทุน
127.32
110.75
238.07

อาคารและสิ่งก่อสร้าง		
ครุภัณฑ์		
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม
77.12
94.37
171.49  	

มูลค่าสุทธิ
50.20
16.38
66.58

ค่าเสื่อมราคาสะสม
37.28
103.46
140.74

มูลค่าสุทธิ
36.21
25.55
61.76

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีสินทรัพย์ถาวรขาดบัญชีสุทธิ 61.76 ล้านบาท ประกอบด้วย
ราคาทุน
73.49
129.01
202.50

อาคารและสิ่งก่อสร้าง		
ครุภัณฑ์		
รวม

โดยบันทึกลดยอดทรัพย์สินและนำไปแสดงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน 66,247.57 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดิน		
อาคารและสิ่งก่อสร้าง		
ครุภัณฑ์		
รวม

ซื้อโดย
เงิน กปภ.
1,314.36
53,382.37
7,510.47
62,207.20

ภายใต้
สัญญาเช่า
33.77
33.77

หน่วย : ล้านบาท
รับบริจาค/เอกชน
รับโอนจาก
รวม
ร่วมลงทุน การประปาสุขาภิบาล
40.11
32.23
1,386.70
1,942.24
656.03
55,980.64
1,218.64
117.35
8,880.23
3,200.99
805.61
66,247.57

สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า ประกอบด้วย รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 33.77 ล้านบาท
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน
สำรองค่าตัดจำหน่าย
ยอดยกมา เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอดยกไป ยอดยกมา เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอดยกไป สินทรัพย์ไม่มี
									
ตัวตนสุทธิ
ปี 2550
100.08
20.23
120.31
24.19
22.49
46.68
73.63
ปี 2549
96.08
4.00
100.08
4.92
19.27
24.19
75.89
3.9 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง   
ในปี 2550 และปี 2549 จำนวน 3,353.18 ล้านบาท และ 2,717.40 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา ซึ่งจำนวนนี้มีรายการพักคืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2.80 และ 7.92 ล้านบาท ตามลำดับ ในรอบ
บัญชีปี 2550 และ ปี 2549 ไม่มีดอกเบี้ยพันธบัตร กปภ. บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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3.10 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ - สุทธิ ประกอบด้วย

สิทธิการใช้ประโยชน์ฯ
สิทธิการใช้ทรัพย์สิน
  รวม

สิทธิการใช้ประโยชน์ 	
2550
ส่วนกลาง
ภูมิภาค
รวม
7.21
136.87
144.08
1.95
781.67
783.62
9.16
918.54
927.70

สำรองค่าตัด
จำหน่าย
2550
703.50
703.50

หน่วย : ล้านบาท
สิทธิการใช้		
ประโยชน์ - สุทธิ
2550
2549
144.08
145.54
80.12
100.50
224.20
246.04

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีสิทธิการใช้ทรัพย์สินขาดบัญชีสุทธิ 5.07 ล้านบาท และ 3.46 ล้านบาท ประกอบด้วยราคา
ทุน 43.32 ล้านบาท และ 22.97 ล้านบาท สำรองค่าตัดจำหน่าย 38.25 ล้านบาท และ 19.51 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบันทึกลดยอดสิทธิการ
ใช้ทรัพย์สิน และนำไปแสดงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
3.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย     
		
2550
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
121.54
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
85.63
ค่าซื้อน้ำค้างจ่าย
404.24
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย
7.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
96.96
รวม
715.97

หน่วย : ล้านบาท
2549
126.60
85.69
61.73
7.69
36.79
318.50

3.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
		
2550
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด
17.26
หนี้สินจากการรับโอนกิจการประปา
4.10
เจ้าหนี้เงินประกันต่าง ๆ
61.01
เงินรางวัลนำจับค้างจ่าย
0.31
เจ้าหนี้สรรพากร
26.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างนำส่ง
0.05
วัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
เงินประกันผลงาน
119.12
เจ้าหนี้อื่น ๆ
111.28
รวม
339.79

หน่วย : ล้านบาท
2549
16.93
4.64
57.55
0.25
12.95
0.01
(7.61)
129.99
104.72
319.43

วัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงเป็นวัสดุที่ขาดบัญชีและเกินบัญชีตั้งแต่ปี 2531-2549
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   	 3.13 เงินประกันการใช้น้ำและเงินประกันตัวพนักงาน ประกอบด้วย
		
2550
เงินประกันการใช้น้ำ
930.79
เงินประกันตัวพนักงาน
18.77
รวม
949.56

หน่วย : ล้านบาท
2549
834.80
19.01
853.81

 	 3.14 พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
	      2550	      2549
พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 1 กำหนดไถ่ถอน 9 ปี
1,000.00
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 2 กำหนดไถ่ถอน 10 ปี
1,000.00
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 3 กำหนดไถ่ถอน 7 ปี
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2543 ครั้งที่ 4 กำหนดไถ่ถอน 8 ปี
1,500.00
1,500.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2544 ครั้งที่ 1 กำหนดไถ่ถอน 10 ปี
850.00
850.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2544 ครั้งที่ 2 กำหนดไถ่ถอน 10 ปี
1,000.00
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2545 ครั้งที่ 1 กำหนดไถ่ถอน 10 ปี
1,000.00
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 1 กำหนดไถ่ถอน 7 ปี
1,000.00
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 2 กำหนดไถ่ถอน 6 ปี
1,000.00
1,000.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 3 กำหนดไถ่ถอน 10 ปี
1,800.00
1,800.00
พันธบัตร กปภ.ปี 2546 ครั้งที่ 4 กำหนดไถ่ถอน 9 ปี
1,000.00
1,000.00
รวม
11,150.00
12,150.00
หัก ส่วนของพันธบัตรที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
(1,500.00)
(1,000.00)
พันธบัตรคงเหลือ
9,650.00	 11,150.00
กปภ. ออกพันธบัตรเพื่อนำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและการประกันการจำหน่ายพันธบัตรระหว่าง
0.50 - 1% ของพันธบัตรที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเฉพาะพันธบัตรที่ออกจำหน่ายปี 2543
ครั้งที่ 1, 2 ปี 2544 ครั้งที่ 1, 2 ปี 2545 ครั้งที่ 1 และปี 2546 ครั้งที่ 1, 2 พันธบัตรเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ กำหนดไถ่ถอนตามจำนวนปีที่ระบุ
ไว้นับแต่วันที่ออกพันธบัตรและเป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.677 7.573 ต่อปี
พันธบัตร กปภ. ปี 2543 ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 1,500.00 ล้านบาท โอนออกเป็นส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 กันยายน 2551
ข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาคปรากฏตามรายละเอียด 5
3.15 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ กปภ.ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับโครงการที่ได้จัดสรรตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป จะแสดง
ไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีจำนวน 3,085.03 ล้านบาท และ
1,186.31 ล้านบาท ตามลำดับ
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3.16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน กปภ.ได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์ในปี 2550 ประกอบด้วยรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 17 คัน
รถยนต์ตู้ จำนวน 3 คัน โดยบันทึกบัญชีด้วยจำนวนค่าเช่าตลอดอายุสัญญา จำนวน 18.56 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน
ได้แยกแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 6.39 ล้านบาท ในปี 2549 ได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 15 คัน
รถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน โดยบันทึกบัญชีด้วยจำนวนค่าเช่าตลอดอายุสัญญา จำนวน 14.29 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน
ได้แยกแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 4.88 ล้านบาท ตามลำดับ

และ
1 ปี
และ
1 ปี

3.17 รายได้รบั บริจาคจากเอกชนรับล่วงหน้า กปภ.ได้รบั สินทรัพย์จากเอกชนโดยการรับบริจาค รับโอนทรัพย์สนิ รับจากการให้สมั ปทาน จะ
แสดงไว้เป็นรายได้รับบริจาคจากเอกชนล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณ
ค่าเสือ่ มราคา รายได้รบั บริจาคจากเอกชนล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีจำนวน 861.20 ล้านบาท และ 742.80 ล้านบาท
ตามลำดับ
3.18 ทุน ประกอบด้วย
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค-สุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการรับโอนกิจการประปา
รวม

2550
2,204.44
30,627.03
1,219.20
487.72
34,538.39

2549
2,204.44
30,197.79
947.77
487.72
33,837.72

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
429.24
271.43
700.67

งบประมาณอุดหนุน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน จำนวน 429.24 ล้านบาท เป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา และการปรับปรุงเส้นท่อ
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค - สุทธิ เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน จำนวน 271.43 ล้านบาท เป็นการรับบริจาคเงินสด สิ่งก่อสร้างและ
อุปกรณ์ จากหน่วยราชการ
3.19 ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานในปี 2550 มีกำไรสุทธิจำนวน 994.43 ล้านบาท และปี 2549 มีกำไรสุทธิจำนวน 264.63 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
เทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2550 กับปี 2549 พบว่า ปี 2550 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 729.80 ล้านบาท หรือร้อยละ
275.78 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
2550
2549
เพิ่มขึ้น  (ลดลง)
ล้านบาท
ล้านบาท	   ล้านบาท	   ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการ-สุทธิ
11,363.21
10,314.58
1,048.63
10.17
รายได้ชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล
963.68
609.58
354.10
58.09
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ-สุทธิ
356.47
335.11
21.36
6.37
รวมรายได้จากการดำเนินงาน-สุทธิ
12,683.36
11,259.27
1,424.09
12.65
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
(11,399.21)
(10,597.95)
801.26
7.56
กำไรจากการดำเนินงาน
1,284.15
661.32
622.83
94.18
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
624.03
522.31
101.72
19.48
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
(112.76)
(119.62)
(6.86)
(5.73)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย
1,795.42
1,064.01
731.41
68.74
100

รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

2550
2549
เพิ่มขึ้น  (ลดลง)
ล้านบาท
ล้านบาท	   ล้านบาท	   ร้อยละ
ดอกเบี้ยจ่าย
(651.48)
(653.59)
(2.11)
(0.32)
กำไรก่อนโบนัสจ่าย
1,143.94
410.42
733.52
178.72
โบนัสจ่าย
(149.51)
(145.79)
3.72
2.55
กำไรสุทธิ	  994.43	 264.63
729.80
275.78
รายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการ - สุทธิเพิ่มขึ้น 1,048.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.17 เนื่องจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น
รายได้ชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล เพิ่มขึ้นจำนวน 354.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.09
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.48 ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินปันผล รายได้รับบริจาคจาก
เอกชนตัดบัญชี และรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 801.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.56 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของวัสดุการผลิต
เนื่องจากซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนตามสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุนในปีปัจจุบันส่วนหนึ่ง และการเพิ่มขึ้นของวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง ซึ่งมี
ราคาต้นทุนสูงขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน และค่าจ้างและบริการในส่วนของค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ อ่านมาตร
และค่าจ้างหน่วยงานภายนอกดูแลสำนักงานและอื่น ๆ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานลดลง 6.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.73 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขาดทุนจากการจำหน่าย
สินทรัพย์และต้นทุนวัสดุที่จำหน่าย.
4. โครงการเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 กปภ.มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 11 โครงการ ดังต่อไปนี้
4.1 โครงการให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา (BOOT) ให้แก่ กปภ.ในเขตปทุมธานี และรังสิต กปภ.ได้ทำสัญญากับ บริษัท
ประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 ระยะเวลาของสัญญา 25 ปี นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (15 ตุลาคม 2541) วันสิ้นสุด
สัญญา 14 ตุลาคม 2566 หลังจากนี้ให้ถือว่า กปภ.ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว กำหนดอัตราค่าน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการ
กำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ
4.2 โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOO) เพื่อขายให้แก่ กปภ.ในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม กปภ.ได้ทำสัญญากับ บริษัท
เอ็กคอมธารา จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2542 ระยะเวลาของสัญญา 30 ปี นับจากวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา 7 เมษายน 2544 วันสิ้นสุด
สัญญา 6 เมษายน 2574 กำหนดอัตราค่าน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการกำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ ปัจจุบันปริมาณที่รับซื้อ
ได้ยังต่ำกว่าปริมาณน้ำขั้นต่ำตามสัญญา โดยให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 ระบบผลิตน้ำประปา หากครบกำหนดอายุสัญญาแล้วไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อ บริษัทจะต้องเสนอขายให้ กปภ.
- ส่วนที่ 2 สถานีจา่ ยน้ำทีส่ ำนักงานประปาดำเนินสะดวก และสำนักงานประปาสมุทรสงคราม บริษทั จะต้องยกกรรมสิทธิ์ ในสิง่ ก่อสร้าง
ทั้งหมด ให้แก่ กปภ. โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ นับแต่วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ
4.3 โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา (BOO) เพื่อสำนักงานประปาภูเก็ต กปภ.ได้ทำสัญญากับ บริษัท รีไควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 ระยะเวลาของสัญญา 10 ปี มีสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 โดยให้ กปภ. รับซื้อน้ำจากบริษัทเพิ่ม และขอขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็น 25 ปี นับจากวันส่งมอบ
น้ำประปาวันที่ 15 ธันวาคม 2543 วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 ธันวาคม 2568 กำหนดอัตราค่าน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการกำหนดซื้อ
ขายน้ำประปาขั้นต่ำ
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4.4 โครงการให้สิทธิ์เช่าบริหารและดำเนินกิจการระบบประปาสัตหีบ กปภ. ได้ทำสัญญากับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค
ตะวันออก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กปภ. ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้จาก
การจำหน่ายน้ำประปาและค่าบริการรายเดือน มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 มีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่เพิ่ม
เพื่อส่งน้ำประปาให้สำนักงานประปาพัทยา เริ่มซื้อขายน้ำประปาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 กำหนดอัตราค่าน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ ทั้งนี้ กปภ.จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราค่าน้ำที่กำหนดตามปริมาณซื้อขายน้ำ
ขั้นต่ำตามคุณภาพที่กำหนด ในกรณีคุณภาพด้อยกว่าบริษัทจะต้องชำระค่าชดเชยให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุด และ
ร้อยละ 10 ในกรณีที่ต่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กปภ.ในอัตราร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการจำหน่ายน้ำ
ให้สำนักงานประปาพัทยา โดยมีเงื่อนไขและค่าตอบแทน รวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 156.60 ล้านบาท เปลี่ยนระยะเวลาสัญญาเป็น 30 ปี นับตั้งแต่
วันที่ กปภ. ได้ส่งมอบระบบประปาสัตหีบให้แก่บริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 วันสิ้นสุดสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2574 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ที่นำมาติดตั้งและการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อครบอายุสัญญา [ในส่วนของท่อจ่ายน้ำ และส่วนของระบบควบคุม
ระยะไกล (SCADA)]
4.5 โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา (BOO) เพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร กปภ. ได้ทำสัญญา
กับบริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด) ระยะเวลาของ
สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนด 30 ปี นับแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำประปา วันที่ 5 มกราคม 2547 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ำประปารวมไป
ถึงที่ดิน โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้ กปภ. กำหนดอัตราค่าน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการกำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปา
ขั้นต่ำ ทั้งนี้ กปภ. จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราค่าน้ำที่กำหนดตามปริมาณซื้อขายน้ำขั้นต่ำตามคุณภาพที่กำหนด ในกรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษัทจะต้องชำระค่าชดเชยให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
4.6 โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOOT) เพื่อขายให้แก่สำนักงานประปานครสวรรค์ออก จังหวัดนครสวรรค์ กปภ. ได้ทำสัญญากับ
บริษทั ประปานครสวรรค์ จำกัด เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เริม่ ซือ้ ขายน้ำประปาวันที่ 1 มีนาคม 2546 วันสิน้ สุดสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2571
4.7 โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOOT) เพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ได้ทำสัญญากับบริษัท
ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 เริ่มซื้อขายน้ำประปาวันที่ 1 เมษายน 2546 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2571
4.8 โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOOT) เพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญากับบริษัท ประปา
บางปะกง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 เริ่มซื้อขายน้ำประปาวันที่ 1 เมษายน 2546 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2571
โครงการที่ 4.6, 4.7 และ 4.8 มีข้อกำหนด ของสัญญาคล้ายคลึงกันดังนี้
ระยะเวลาของสัญญา 25 ปี บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อครบกำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำประปา (นับจาก
วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน้ำประปาไปอีก 600 วัน) ให้บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
กำลังผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน้ำประปาไปถึงมาตรผู้ใช้น้ำในนาม
กปภ. กำหนดอัตราค่าน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการกำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ
4.9 โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาระบบ Reverse Osmosis (RO) ตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา (BOO) เพื่อขายให้แก่สำนักงานประปา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบนเกาะสมุย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 กปภ.ได้ทำสัญญากับ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ระยะเวลาตามสัญญาเป็น 15 ปี กำหนด
อัตราค่าน้ำประปาปรับราคาทุกปีตามสูตรการคำนวณ นับแต่วนั เริม่ ซือ้ ขายน้ำประปา วันที่ 12 พฤษภาคม 2548 วันสิน้ สุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2563
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4.10 โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา (BOO) เพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาพนัสนิคม และสำนักงานประปาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
กปภ.ได้ทำสัญญากับบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 ระยะเวลาของสัญญามี
กำหนด 15 ปี ด้วยการลงทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองทั้งสิ้น วันเริ่มซื้อขายน้ำประปา 1 กุมภาพันธ์ 2548 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มกราคม 2563
ทั้งนี้ กปภ. จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราค่าน้ำของปีนั้นตามปริมาณซื้อขายน้ำขั้นต่ำตามคุณภาพที่กำหนด ในกรณีคุณภาพด้อยกว่า
บริษัทจะต้องชำระค่าชดเชยให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
4.11 โครงการสัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BTO) เพื่อขายให้สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง กปภ.ได้ทำสัญญากับกลุ่มบริษัท
ยูยู กรุ๊ป คอร์ซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ จำกัด, บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด, บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
และ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 ระยะเวลาของสัญญา 25 ปี นับแต่วันเริ่มซื้อขายน้ำประปา วันที่ 12
กรกฎาคม 2549 โดยบริษัทดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที โดยบริษัทมีเพียงสิทธิใช้ประโยชน์เพื่อทำการผลิตและขายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตลอดระยะเวลาตาม
สัญญา กปภ. จะชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทในอัตราที่กำหนดตามปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำตามคุณภาพที่กำหนด และบริษัทต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเริ่มต้นมีมูลค่า 6 ล้านบาท เมื่อครบ 1 ปี จะต้องนำหลักประกันใหม่ที่มีมูลค่าร้อยละ 5 ของค่าน้ำประปาตามปริมาณน้ำประปา
ขั้นต่ำและคืนหลักประกันที่บริษัทได้วางไว้ก่อนหน้านี้
5. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
กปภ.มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 39 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 31 คดี จำนวนเงิน 232.11 ล้านบาท คดี
ไม่มีทุนทรัพย์ 8 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
1. คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จำนวน 17 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 14 คดี จำนวน 116.31 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา 3 คดี ศาลอุทธรณ์ 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี ศาลปกครอง 5 คดี อยู่ในขั้นเสนอผู้ว่าการแก้ต่าง 1 คดี ส่งอัยการแก้ต่าง 1 คดี
และศาลสิน้ สุดแสวงหาข้อเท็จจริง 1 คดี ส่วนคดีไม่มที นุ ทรัพย์ตามฟ้อง จำนวน 3 คดี คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 2 คดี
และศาลปกครองสูงสุด 1 คดี
2. คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จำนวน 12 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี จำนวน 23.74 ล้านบาท
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 4 คดี ศาลปกครอง 4 คดี และอยู่ระหว่าง กปภ.อุทธรณ์ 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง
จำนวน 3 คดี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองทั้ง 3 คดี
3. คดีความผิดละเมิด จำนวน 8 คดี มีทนุ ทรัพย์ตามฟ้อง 8 คดี จำนวน 92.06 ล้านบาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 4 คดี
ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี กปภ.ยื่นคำให้การแล้ว 1 คดี ส่งอัยการแก้ต่าง 1 คดี และอีก 1 คดี รอว่าผู้ฟ้องจะอุทธรณ์หรือไม่
4. คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การกระทำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล จำนวน 2 คดี ไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 2 คดี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง 1 คดี และศาลปกครองกลางอีก 1 คดี
6. การดำเนินการเชิงสังคม  
คณะรัฐมนตรีมมี ติวนั ที่ 13 มีนาคม 2550 เห็นชอบการจ่ายเงินชดเชยค่าดำเนินการในการให้บริการเชิงสังคมให้การประปาส่วนภูมภิ าค ในปี
2548 จำนวน 609.58 ล้านบาท และสำหรับปี 2549 เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินแล้ว ให้ กปภ. ทำความตกลงวงเงินที่
ชดเชยกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ให้อยู่ในกรอบวงเงิน จำนวน 963.69 ล้านบาท และได้บันทึกบัญชีรับรู้เงินชดเชยตามที่เกิดจริง จำนวน 963.69
ล้านบาท สำหรับค่าชดเชยการดำเนินการในการให้บริการเชิงสังคมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป จะขอรับเงินชดเชยการดำเนินการ
เชิงสังคม โดยทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาวงเงินตามแนวทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2551
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7. ประมาณการหนี้สิน
กปภ.จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่พ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์
พ.ศ. 2523 และกำหนดให้ กปภ.จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
	        2550	        2549
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
		 เงินฝากธนาคาร
8.86
11.99
		 เงินค้างรับ
104.39
99.55
		 ดอกเบี้ยค้างรับ
0.01
0.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
113.26
111.55
ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน
0.15
0.66
ลูกหนี้เงินกู้พนักงานรอตัดเป็นหนี้สูญ
0.12
0.12
รวมสินทรัพย์
113.53
112.33
หนี้สินและเงินกองทุน		
เจ้าหนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0.90
1.37
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
7.60
7.70
รวมหนี้สิน
8.50
9.07
เงินกองทุน		
ยอดยกมา
103.22
123.35
บวก รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
5.29
5.88
ปรับปรุงในระหว่างงวด
4.88
หัก จ่ายระหว่างงวด
(8.39)
(8.84)
ปรับปรุงในระหว่างงวด
(17.17)
ยอดหลังปรับปรุง
105.00
103.22
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
0.03
0.04
รวมเงินกองทุน
105.03
103.26
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
113.53
112.33
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน
105.00
103.22
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 กปภ. มีภาระผูกพัน พึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อบังคับดังกล่าว จำนวน
105.00 ล้านบาท และ 103.22 ล้านบาท ตามลำดับ โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว ในปี 2550 และ 2549
มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์เกษียณอายุ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 7.60 ล้านบาท และจำนวน 5 ราย เป็นเงิน 7.70 ล้านบาท
ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียนส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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(OFFICIAL TRANSLATION)
AUDITOR’S REPORT
To The Board of Directors of Provincial Waterworks Authority
Office of the Auditor General has audited the balance sheets of Provincial Waterworks Authority as at 30
September 2007 and 2006, and the related statements of earnings, changes in equity and cash flows for the
years then ended. These financial statements are the responsibility of Provincial Waterworks Authority’s
management as to their correctness and completeness of the presentation. Office of the Auditor General’s
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on Office of the Auditor General’s
audits.
Office of the Auditor General conducted the audits in accordance with generally accepted auditing
standards. Those standards require that Office of the Auditor General plans and performs the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.  
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management,
as well as evaluating the overall financial statement presentation. Office of the Auditor General believes that its
audits provide a reasonable basis for Office of the Auditor General’s opinion.
In Office of the Auditor General’s opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all
material respects, the financial positions of Provincial Waterworks Authority as at 30 September 2007 and 2006,
and the results of its operation, changes in equity and cash flows for the years then ended in accordance with
generally accepted accounting principles.

(Signed) Thipvarin Charaschirakul
(Ms. Thipvarin Charaschirakul)
Director of Financial Audit Office

(Signed) Supaporn Pintavirooj
(Ms. Supaporn Pintavirooj)
Auditor-in-Charge
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the Auditor General

1 February 2008

BALANCE SHEETS

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

AS AT 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

(Unit : Baht)

		
Note
2007
2006		
				
ASSETS	
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents
3.1
3,624,502,505.27 	 3,717,190,523.35
Short-term investments		
943,850,117.47 	
766,594,730.28
Trade accounts receivable-net
2.2,3.2
197,090,982.78 	
198,156,632.73
Accrued revenues		
1,812,970,430.72 	 1,125,061,006.41
Materials and supplies
2.3,3.3
219,875,755.36 	
203,574,299.41
Pipeline installation under construction
2.8.2
16,347,340.76 	
32,301,521.07
Advance payment		
336,911,150.64 	
483,059,496.24
Other current assets
3.4
335,174,153.80 	
556,092,718.85
Total current assets		
7,486,722,436.80 	 7,082,030,928.34
LOANS TO EMPLOYEES
3.5
151,627.00 	
661,921.00
LONG-TERM INVESTMENTS
2.4,3.6
583,100,000.00 	
583,100,000.00
PROPERTY, PLANTS AND EQUIPMENT - NET
2.5,2.6,3.7
43,141,211,678.97 	 41,124,557,710.04
ASSETS UNDER CONSTRUCTION
3.9
3,353,184,440.69 	 2,717,398,145.18
RIGHT OF POSSESSION OVER GOVERNMENT PROPERTY - NET
2.7,2.6,3.10
224,201,524.32 	
246,036,328.07
INTANGIBLE ASSETS
2.5,2.6,3.8
73,633,841.40 	
75,892,946.11
OTHER ASSETS		
18,913,262.70 	
19,084,839.17
TOTAL ASSETS		
54,881,118,811.88
51,848,762,817.91
					
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.			
			

106

รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

BALANCE SHEETS (Continued)

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

AS AT 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

		
Note
2007
2006
						
LIABILITIES AND EQUITIES	
(Unit : Baht)

		
Note
2007
2006
						
LIABILITIES AND EQUITIES	
CURRENT LIABILITIES
Trade accounts payable		 1,023,028,111.86 	 1,079,988,011.10
Accrued Expenses
3.11 	 715,969,242.00 	 318,497,627.49
Accrued remittance to Ministry of Finance		 420,917,300.00 	 139,911,000.00
Accrued bonus to board of directors and employees		 149,641,338.41 	 146,553,912.46
Advance receipt for pipeline installation
2.8.2	 296,145,142.97 	 266,249,821.72
Current portion of long-term liabilities
3.14 	 1,500,000,000.00 	 1,000,000,000.00
Current portion of financial lease liabilities		 6,394,604.75 	 4,876,682.04
Other current liabilities
3.12 	 339,793,011.99 	 319,430,469.08
Total current liabilities		 4,451,888,751.98 	 3,275,507,523.89
PROVIDENT FUND PAYABLE		 901,525.98 	 1,377,092.98
CUSTOMER AND EMPLOYEE DEPOSITS
3.13 	 949,564,491.78 	 853,805,809.29
PWA’S BONDS
3.14 	 9,650,000,000.00 	 11,150,000,000.00
DEFERRED REVENUE
3.15 	 3,085,033,165.40 	 1,186,314,829.06
FINANCIAL LEASE LIABILITIES
3.16 	 18,555,561.19 	 14,289,721.78
UNEARNED REVENUE FROM DONATION
3.17 	 861,200,474.98 	 742,796,249.78
PROVISION FOR PROVIDENT FUND CONTRIBUTION
7	 104,997,130.00 	 103,218,810.00
TOTAL LIABILITIES		 19,122,141,101.31 	 17,327,310,036.78
EQUITIES
3.18
Capital		 2,204,438,019.98 	 2,204,438,019.98
Government fund		 30,627,029,181.89 	 30,197,789,664.84
Capital surplus on donation - net		 1,219,200,346.28 	 947,770,705.24
Capital surplus on transferred waterworks		 487,718,289.26 	 487,718,287.26
Total equities		 34,538,385,837.41 	 33,837,716,677.32
Unappropriated retained earnings		 1,220,591,873.16 	 683,736,103.81
TOTAL EQUITIES		 35,758,977,710.57 	 34,521,452,781.13
TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES		
54,881,118,811.88
51,848,762,817.91
					

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.			

(Signed) Wirote Baikaew
(Mr. Wirote Baikaew)
Director, Finance and Accounting Department

(Signed) Chawalit Saran
(Mr. Chawalit Saran)
Governor
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STATEMENTS OF EARNINGS

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

(Unit : Baht)

		

Note

2007

2006

OPERATING REVENUES
(Detail 1)				
Sales - water and services - net		
2.8.1	 11,363,207,664.37 	 10,314,578,362.95
Public service obligation		
2.8.7 , 6	 963,687,000.00 	 609,585,204.23
Sales - pipeline installation - net		
2.8.2	 356,467,215.04 	 335,109,487.64
Operating income - net			 12,683,361,879.41 	 11,259,273,054.82
OPERATING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (Detail 2)		
(11,399,207,842.96) (10,597,951,056.34)
OPERATING INCOME			 1,284,154,036.45 	 661,321,998.48
NON-OPERATING REVENUES
(Detail 3)
2.8.3-2.8.6	 624,031,239.57 	 522,306,867.43
NON-OPERATING EXPENSES
(Detail 4)		
(112,768,453.33)
(119,623,658.75)
EARNINGS BEFORE INTEREST EXPENSES			 1,795,416,822.69 	 1,064,005,207.16
INTEREST EXPENSES			
(651,480,685.57)
(653,586,498.71)
EARNINGS BEFORE BONUS EXPENSES			 1,143,936,137.12 	 410,418,708.45
BONUS EXPENSES			
(149,505,867.77)
(145,792,913.00)
NET EARNINGS			
994,430,269.35
264,625,795.45

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.			
			

108

รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

Total capital Deferred loss on Gain (loss) on
Total
foreign exchange unappropriated		
rate system retained earnings	

(Unit : Baht)

								

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.							

Balance - as at 30 September 2005 	
2,204,438,019.98 	 28,756,744,872.86 	 674,526,133.47 	 487,684,689.26 	 32,123,393,715.57 	 (138,729,054.10)	 658,136,598.83 	 32,642,801,260.30
(Before Adjustment)	  
Adjustment to deficit, beginning								
Loss from foreign exchange rate system	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 150,353,173.38 	 (150,353,173.38)	 -   
Capital surplus	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 17,440,071.85 	 17,440,071.85
Unearned revenue from donation	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5,392,691.78 	 5,392,691.78
Loss from foreign exchange rate system
-   	 -   	 -   	 -   	 -   	 (11,624,119.28)	 11,624,119.28 	 -   
Balance - as at 30 September 2005	 2,204,438,019.98 	 28,756,744,872.86 	 674,526,133.47 	 487,684,689.26 	 32,123,393,715.57 	 -   	 542,240,308.36 	 32,665,634,023.93  
(after adjustment)
Remittance to Ministry of Finance	 -   	
-   	
-   	 -   	
-   	 -   	 (123,130,000.00)	 (123,130,000.00)
Increase in government fund	 -   	 1,441,044,791.98 	 -   	 -   	 1,441,044,791.98	 -		 1,441,044,791.98
Increase in capital surplus on donation - net	 -   	 - 	      273,244,571.77
273,244,571.77	 -   	
-   	 	 273,244,571.77
Increase in capital surplus on transferred waterworks	 -   	
33,598.00 	 33,598.00	 -   	 -   	 	
33,598.00
Net earnings for 2006
-   	 264,625,795.45 	 264,625,795.45
Balance - as at 30 September 2006	 2,204,438,019.98 30,197,789,664.84 947,770,705.24 487,718,287.26 33,837,716,677.32
683,736,103.81 	 34,521,452,781.13
Remittance to Ministry of Finance	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 (457,574,500.00)	 (457,574,500.00)
Increase in government fund	 -   	 429,239,517.05 	 -   	 -   	 429,239,517.05 	 -   	 -   	 	 429,239,517.05
Increase in capital surplus on donation - net	 -   	 -   	 271,429,641.04 	 -   	 271,429,641.04 	 -   	 -   	 	 271,429,641.04
Increase in capital surplus on transferred waterworks	 -   	 -   	 -   	 2.00 	 2.00 	 -   	 -   	 	
2.00
Net earnings for 2007	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 994,430,269.35 	 994,430,269.35
Balance - as at 30 September 2007
2,204,438,019.98 30,627,029,181.89 1,219,200,346.28 487,718,289.26 34,538,385,837.41
1,220,591,873.16 35,758,977,710.57

Capital Government fund
Capital surplus on
			
Donation - net Waterworks
				
transferred

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

(Unit : Baht)

		

2007

2006

Cash flows from operating activities			
Net earnings		
994,430,269.35 	 264,625,795.45
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by			
(paid from) operating activities			
		 Bad debt	 881,284.19 	 661,274.50
		 Doubtful debt
(2,060,244.56)
(1,331,833.32)
		 Depreciation	 2,422,377,458.42 	 2,336,211,774.68
		 Amortization of right of possession over government property	 17,292,578.72 	 17,890,665.74
		 Amortization of intangible assets	 22,462,962.70 	 19,269,734.41
		 Adjustment of assets under construction to expenses	 -   	 345,327.10
		 Loss on disposal of fixed assets	 75,550,590.42 	 101,871,447.82
		 Tools		 -   	 437,038.49
		 Other revenues	 -   	
(116.00)
		 Revenue from donation
(116,259,284.52)
(91,145,966.89)
		 Deferred government fund 	
(33,221,426.66)
(6,544,545.45)
		 Bonus to board of directors and employees	 149,007,680.94 	 145,360,357.45
Earnings from operating activities before changes in working capital	 3,530,461,869.00 	 2,787,650,953.98
		 Decrease (increase) in trade accounts receivable	 2,244,610.32 	
(7,056,290.27)
		 Increase in accrued revenue
(687,909,424.31)
(632,318,173.59)
		 Decrease (increase) in materials and supplies
(16,301,455.95)	 7,547,121.77
		 Decrease (increase) in pipeline installation under construction	 15,954,180.31 	
(15,757,841.99)
		 Decrease (increase) in other current assets	 227,349,179.90 	
(166,509,794.41)
		 Decrease in loans to employees	 510,294.00 	 787,506.00
		 Decrease in other assets	 171,576.47 	 443,253.41
		 Increase (decrease) in trade accounts payable
(56,959,899.24)	 226,126,254.51
		 Increase in accrued expenses	 397,471,614.51 	 51,078,410.68
		 Decrease in accrued bonus to board of directors and employees (145,920,254.99)
(132,990,033.88)
		 Increase (decrease) in advance receipt for pipeline installation	 29,895,321.25 	
(46,790,143.57)
		 Increase in other current liabilities	 20,362,542.91 	 43,429,485.10
		 Decrease in provident fund payable
(475,567.00)
(22,337.02)
		 Increase in customer and employee deposits	 95,758,682.49 	 76,639,789.97
		 Increase (decrease) in provident fund contribution	 1,778,320.00 	
(20,134,645.00)
			 Net cash provided by operating activities
3,414,391,589.67
2,172,123,515.69
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

(Unit : Baht)

		

2007

2006

Cash flows from investing activities
Decrease (increase) in short-term investments
(177,255,387.19)	 41,027,047.02
Decrease (increase) in advance payment	 146,148,345.60 	
(99,622,864.17)
Increase in fixed assets
(340,222,758.82)
(296,735,512.85)
Increase in assets under construction
(4,321,307,736.77)
(4,198,166,199.37)
Increase in intangible assets
(1,011,000.00)
(4,000,000.00)
Cash received from sales of fixed assets	 1,600,149.72 	 1,279,853.11
Cash received from donation	 8,512,919.16 	 18,593,866.00
Decrease in financial lease liabilities
(8,155,219.50)
(4,113,078.89)
Increase in deferred revenue	 1,931,939,763.00 	 1,032,732,291.98
		 Net cash used in investing activities
(2,759,750,924.80)
(3,509,004,597.17)
Cash flows from financing activities		
Increase in government fund	 429,239,517.05 	 1,441,044,791.98
Cash paid of repayment of PWA’s Bond
(1,000,000,000.00)	 -   
Remittance to Ministry of Finance
(176,568,200.00)
(369,619,000.00)
		 Net cash provided by (used in) financing activities
(747,328,682.95)	 1,071,425,791.98
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
(92,688,018.08)
(265,455,289.50)
Cash and cash equivalents at beginning of the years
3,717,190,523.35
3,982,645,812.85
Cash and cash equivalents at ending of the years
3,624,502,505.27
3,717,190,523.35
Supplemental cash flow information
Cash paid during the years for :-		
		 Interest expenses	 656,295,344.02 	 653,313,999.62

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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DETAILS OF OPERATING INCOMES

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

Detail  1

		

(Unit : Baht)

2007

2006

Sales - water and services
11,391,280,646.10 	 10,333,320,270.41
Less : Discount
(28,072,981.73)
(18,741,907.46)
Sales - water and services - net	 11,363,207,664.37 	 10,314,578,362.95
Public service obligation	 963,687,000.00 	 609,585,204.23
Sales - pipeline installation	 1,348,380,979.85 	 1,296,666,277.40
Less : pipeline installation cost
(991,913,764.81)
(961,556,789.76)
Sales - pipeline installation - net	 356,467,215.04 	 335,109,487.64
Operating income - net
12,683,361,879.41
11,259,273,054.82
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DETAILS OF OPERATING EXPENSES

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

Detail  2

		

(Unit : Baht)

2007

2006

Salaries and wages		
1,793,187,611.49 	 1,746,448,376.12
Temporary wages		
1,286,359.15 	 1,172,140.31
Remunerations and benefits		 217,605,452.22 	 197,795,060.67
Provident fund contribution		 5,288,580.00 	 5,883,990.52
Provident fund		 167,388,195.98 	 186,488,116.24
Production supplies		 4,685,427,406.93 	 4,214,656,122.21
Operating supplies		 379,144,754.96 	 315,104,466.33
Oil and fuel		 46,384,511.47 	 51,559,815.71
Office supplies		 61,985,383.30 	 77,742,216.72
Hire and services		 446,449,703.52 	 362,415,596.48
Other operating expenses		 169,536,892.36 	 145,809,685.65
Auditing fees		 1,451,309.16 	 1,207,254.60
Allowances to board of directors		 2,167,750.00 	 2,289,250.00
Electricity		 919,620,440.37 	 875,456,401.58
Utilities		 27,980,964.42 	 29,382,509.84
Bank charges and others		 13,348,488.16 	 11,838,437.35
Doubtful debt		
(1,178,960.37)
(670,558.82)
Depreciation - building and construction		 1,821,585,470.15 	 1,722,206,493.48
Depreciation - equipment		 600,791,988.27 	 614,005,281.20
Amortization - intangible assets		 22,462,962.70 	 19,269,734.41
Amortization - right of possession over government property	 17,292,578.72 	 17,890,665.74
Total
11,399,207,842.96
10,597,951,056.34
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DETAILS OF NON-OPERATING INCOMES

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

Detail  3

		

(Unit : Baht)

2007

2006

Interest  received		 167,665,462.23 	 163,846,949.86
Sales  of  materials		 5,874,806.99 	 7,249,124.56
Fine  penalty		 28,556,826.39 	 43,868,329.41
Dividends		 132,000,000.00 	 66,000,000.00
Unearned revenue from private sectors		 114,196,964.52 	 89,530,216.89
Others		 175,737,179.44 	 134,647,322.74
Fund contribution variance		 -   	 17,164,923.97
Total
624,031,239.57
522,306,867.43

DETAILS OF NON-OPERATING EXPENSES

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

Detail  4

		

(Unit : Baht)

2007

2006

Refundable  penalty		 3,211,926.17 	 223,957.78
Cost - Materials		 1,472,752.15 	 3,234,836.35
Loss on disposal of fixed assets		 75,550,590.42 	 102,083,312.60
Other  expenses		 32,533,184.59 	 14,081,552.02
Total
112,768,453.33
119,623,658.75
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DESCRIPTION

AGREEMENT
DATE

LOAN
COMMITMENT
(Baht)

LOAN
DRAWN DOWN
(Baht)

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

REPAYMENTS DUE (BAHT)
WITHIN 1 YEAR MORE THAN 1 YEAR
TOTAL

INTEREST
RATE TERM OF REDEMPTION
PER
ANNUM YEARS DATE OF FIRST
REDEMPTION
(%)

REMARKS :									
		
- PWA’s bonds, stating bearer and maturity date, can’t redeem before the maturity date.

1 PWA BOND FY 2000 NO.1
28/04/2000	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 7.05
9
28/04/2009
2 PWA BOND FY 2000 NO.2
29/08/2000	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 6.44
10
29/08/2010
3 PWA BOND FY 2000 NO.4
05/09/2000	 1,500,000,000.00 	 1,500,000,000.00 	 1,500,000,000.00 	 - 	 1,500,000,000.00 	 7.573
8
05/09/2008
4 PWA BOND FY 2001 NO.1
19/02/2001	 850,000,000.00 	 850,000,000.00 	 - 	 850,000,000.00 	 850,000,000.00 	 4.054
10
19/02/2011
5 PWA BOND FY 2001 NO.2
28/06/2001	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 6.545
10
28/06/2011
6 PWA BOND FY 2002 NO.1
29/10/2001	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 5.960
10
29/10/2011
7 PWA BOND FY 2003 NO.1
21/10/2002	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 3.570
7
21/10/2009
8 PWA BOND FY 2003 NO.2
21/11/2002	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 2.677
6
21/11/2008
9 PWA BOND FY 2003 NO.3
11/09/2003	 1,800,000,000.00 	 1,800,000,000.00 	 - 	 1,800,000,000.00 	 1,800,000,000.00 	 4.080
10
11/09/2013
10 PWA BOND FY 2003 NO.4
18/09/2003	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 - 	 1,000,000,000.00 	 1,000,000,000.00 	 3.840
9
18/09/2012
					 1,500,000,000.00 9,650,000,000.00 11,150,000,000.00 			

ITEM

Detail  5

AS AT 30 SEPTEMBER 2007

DETAILS OF PWA’ BONDS

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2007 AND 2006

1. ESTABLISHMENT AND OBJECTIVE
Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with government’s policy to
improve and expand provincial waterworks by transferring provincial waterworks and construction authorities of the
Department of Public Works under the Ministry of Interior and rural waterworks and construction authorities of   the
Department of Public Health under the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworks Authority under the
Ministry of Interior by the Provincial Waterworks Authority Act A.D.1979 as at 28 February 1979 to operate and support
waterworks business by raw water survey, procurement, delivery and sale including other water business, and additionally
serving utilities regarding government’s advantages and people’s good health.
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
2.1 Preparation of the financial statements
Provident fund contribution transactions are included in PWA’s financial statements in accordance with Ministry of
Finance’s letter no. MOF.0209.2/4171 dated 9 March 2001. PWA’s financial statements present the financial position and its
operation of provident fund contribution for the years ended 30 September 2007 and 2006 in note 7.
2.2 Allowance for doubtful accounts
It was calculated by doubtful accounts less value added tax of private sectors overdue more than 6 months in
accordance with Ministry of Finance’s regulation. PWA changed accounting estimate of allowance for doubtful accounts in
accordance with State Enterprise Policy Office’s letter no. MOF.0807/W.35 dated 27 March 2006 regarding 2005 State
Enterprise’s Accounting and Finance by Ministry of Finance’s rules.
2.3 Materials and supplies
Materials and supplies are stated at cost on a moving average basis.
2.4 Long-term investments
Long-term investments are recorded by the cost method.
2.5 Property, plants and equipment and intangible assets
Property, plants and equipment and intangible assets are stated at cost.
Laid pipes and equipment transferred from the Department of Public Works and the Department of Public Health
are stated at the estimated amount on the transferred date (28 May 1979).
Property, plants and equipment donated and transferred from local authorities’ according to the Cabinet’s
resolution are stated at the appraised value on the received date.
Land received from donation, transfer, concession is recognized as revenue when occurred.   Property and
equipment are recorded as unearned revenue in non-current liabilities and recognized as revenue following to the
depreciation criteria.  
Master meters connected by PWA, customers or transferred customers are stated at cost.
Intangible assets consist of application software.
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2.6 Depreciation and amortization
Depreciation is calculated by using a straight - line method based on the estimated useful lives of property,
plants, and equipment at the annual rate of 1-25% of depreciated amount which is cost less estimated salvage value.
The estimated salvage value is at 0-25 % of cost.
Depreciation of plants, and equipment including master meters, transferred from other departments, acquired by
PWA, and donated, which directly generates income, is recorded as expenses in statement of earnings. One, which is not
directly generating income, is recorded as a deduction from “surplus on donations” account.
Right of possession over the government property (building and construction except land) is amortized by a
straight-line method at the depreciation rate.
Intangible assets are amortized by using a straight - line method at the annual rate of 20 %.
2.7 Right of possession over government property
The right is stated at the appraised value by the Authority’s committee and treated as the Authority’s capital
according to the Provincial Waterworks Authority Act A.D.1979. Right of possession over government property is the
immovable assets transferred from the Department of Public Works and the Department of Public Health. The property is
owned by the Ministry of Finance according to the Government Property Act A.D.1975.  
2.8 Revenue recognition
2.8.1 Water sales and service fees are recognized as revenue when issuing the receipt and the monthly invoice
depending on water use.
2.8.2 Pipeline installation sales from consumers are recorded as “advance receipt for pipeline installation” account
and recognized as revenue when completed after deducting cost. Cost of an uncompleted work is recorded as “pipeline
installation under construction” account.
2.8.3 When the sellers or constructors delay in delivering the work as specified in the contract, fine penalty is
recognized as revenue. If the sellers or contractors have refunded due to a contract renewal in the same budget period,
PWA will deduct from the said-account. If the extension is in the next budget period, PWA wil recognize as an expense
in the paid period.
2.8.4 Interest revenue is recognized as revenue by time portion and based on return on asset.
2.8.5 Dividends are recognized as revenue when prescribed.
2.8.6 Others are recognized as revenue when received.
2.8.7 Public service obligation is recognized once cabinet’s resolution.
2.8.8 Revenue from donation-cash, land, and tools - is recognized when incurred.
2.8.9 Assets paid from government fund of 2006 onwards are presented as deferred government fund in liabilities
and recognized as revenue following to the depreciation criteria according to Accounting Standard No. 55.
2.9 Provident fund contribution and Provident fund
2.9.1 Provident fund contribution is the fund PWA monthly pays to employees who don’t attend provident fund
membership at the rate of 10 percent of their own salaries and wages.
2.9.2 Provident fund is the fund which PWA monthly pays to employees who attend provident fund member at
the rate of their own salaries depending on working period, that is, 9 percent and 10 percent is for less than 20 years
and at least 20 years of working period.
รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

117

3. ADDITIONAL INFORMATION
3.1 Cash and cash equivalents consisted of the following:				 (Unit : Mil ion Baht)
			
2007
2006
Cash on hand			
13.43	    13.16
Cash at banks - Saving Accounts
736.03
710.40
- Current Accounts
170.26
100.26
        	 - Fixed Deposit Accounts
2,671.98
2,845.49
Cash in transit	     		
32.80	     47.88
Total		
3,624.50
3,717.19
Cash at banks-savings accounts as at 30 September 2007 and 2006 was Baht 736.03 and 710.40 mil ion including
provident fund contribution of Baht 8.86 and 11.99 mil ion, respectively.
Cash and cash equivalents decreased by Baht 92.69 mil ion because of a decrease in cash at banks-3 monthfixed deposit accounts. It resulted from payment of under-construction projects and PWA’s Bond. The 12-month fixed
deposit account was presented in the short-term investment item.
As at 30 September 2007, cash in transit worth Baht 32.80 mil ion was cheques, returning cheques, clearing
cheques, etc. amounting Baht 30.21 mil ion and deposit in transit amounting Baht 2.59 mil ion.
3.2 Trade accounts receivable - net consisted of the following:				 (Unit : Mil ion Baht)
	    		  2007	         2006
Private sectors			
176.42
201.85
Public sectors			
81.17	  58.87
Total		
257.59
260.72
Less : Allowance for doubtful accounts
(60.50)
(62.56)
Trade accounts receivable - net
197.09
198.16
Trade accounts receivable from public sectors in 2007 amounting Baht 81.17 mil ion, compared with its in 2006
amounting Baht 58.87 mil ion, increased by Baht 22.30 mil ion or 37.88 % as follows:
Public sectors
		
1. Ministry of Interior
2. Ministry of Defense
3. Ministry of Education
4. Ministry of Justice
5. Ministry of Public Health
6. Ministry of Transport
7. Other public sectors
Total
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2007
Mil ion Percent
Baht		
16.92
20.85
13.84
17.05
12.05
14.84
3.73
4.60
2.40
2.96
1.86
2.29
30.37
37.41
81.17 100.00

2006
Increase (Decrease)
Mil ion Percent Mil ion Percent
Baht		
Baht
14.72
25.01
2.20
14.95
15.26
25.92
(1.42)
(9.31)
9.95
16.90
2.10
21.11
4.30
7.30
(0.57) (13.26)
4.66
7.92
(2.26) (48.50)
2.23
3.79
(0.37) (16.59)
7.75
13.16
22.62 291.87
58.87 100.00
22.30
37.88

3.3 Materials and supplies consisted of the following:				 (Unit : Mil ion Baht)
		
2007
2006
Production supplies		
50.75	 47.59
Operation supplies	      	
164.33	      150.08
Material supplies		
4.80	          5.71
Adjusted material information	            0.19.
Total
219.88
203.57
Materials and supplies amounting Baht 219.88 and 203.57 mil ion in 2007 and 2006 presented the annual balance
of physical inventory count. The difference, either higher or lower than account balance, is recorded as “materials and
supplies” account and “materials and supplies for adjustment and verification” account for verification, which is presented
in other current assets or other current liabilities. (Additional information no. 3.4 and 3.12)
3.4 Other current assets consisted of the following:				 (Unit : Mil ion Baht)
		
2007
2006
Assets for adjustment and verification
71.65
65.22
Advances			
0.32
0.21
Advance payment		
3.54   	    5.97   
Value added tax refund		
2.09
47.09
Deferred input value added tax
92.97
97.46
Tax and penalty		
1.31
(1.98)
Materials and supplies for adjustment and verification
14.06
Other receivables		
149.23
342.12
Total		
335.17
556.09
Materials and supplies for adjustment and verification were incurred from 1988 to 2007.
3.5 Loans to employees consisted of the following:				
		
2007
Loan - housing			
0.15
Total		
0.15

(Unit : Mil ion Baht)
2006
0.66
0.66
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3.6 Long-term investments
 	 The long-term investments represented investment in Eastern Water Resources Development and Management
Public Company Limited and Pathumthani Water Co., Ltd. as follows:
			
			
1. Eastern Water Resources Development and Management PCL
2. Pathumthani Water Co., Ltd.
Total		

2007

Mil ion
Percent
Baht		
528.00		
39.22		
55.10		
4.59		
583.10		

2006
Mil ion Percent
Baht
528.00		
39.89
55.10		
5
583.10	

In 2007, Eastern Water Resources Development and Management PCL’s shares increased from 1,323,503,380 shares
to 1,346,394,130 shares at Baht 1 each. It made PWA portion decrease because of no additional investment.
In Pathumthani Water Co., Ltd.’s 2006, its shares increased from 11,020,000 shares to 12,000,000 shares at Baht
100 each. It made PWA portion decrease because of no additional investment.
3.7 Property, plants and equipment - net consisted of the following:-   
2007
(Unit : Mil ion Baht)
1 Oct
2006
1,136.07

Cost
Acquisi Disposals 30 Sep
tions		
2007
251.41
0.78 1,386.70

Land
Building &
construction 52,437.29 3,613.89
Equipment 8,547.43 522.05
Total
62,120.79 4,387.35

Accumulated Depreciation	
1 Oct Acquisi Disposals 30 Sep
2006
tions		
2007
-

70.54 55,980.64 15,281.17 1,763.34
189.25 8,880.23 5,715.06 566.36
260.57 66,247.57 20,996.23 2,329.70

Net Book
Value
1,386.70

58.36 16,986.15 	 38,994.49
161.21 6,120.21 2,760.02
219.57 23,106.36 43,141.21

2006
(Unit : Mil ion Baht)
Cost
Accumulated Depreciation	
1 Oct Acquisi Disposals 30 Sep 1 Oct Acquisi Disposals 30 Sep Net Book		
2005
tions		
2006
2005
tions		
2006
Value
(restated)				 (restated)				
944.91 191.16
1,136.07
1,136.07

Land
Building &
construction 49,094.13 3,486.09
Equipment	 8,329.51	  521.97
Total
58,368.55 4,199.22

120

รายงานประจำปี 2550
Annual Report 2007

142.93 52,437.29 13,624.13 1,729.74
304.05	  8,547.43 5,301.35	  638.83
446.98 62,120.79 18,925.48 2,368.57

72.70 15,281.17 37,156.12
225.12	 5,715.06	  2,832.37
297.82 20,996.23 41,124.56

As at 30 September 2007, a shortage of property, plants and equipment amounting Baht 66.58 mil ion consisted
of the following:Cost Accumulated Depreciation Book Value
127.32
77.12
50.20
110.75
94.37
16.38
238.07
171.49
66.58

Building & construction		
Equipment		
Total

As at 30 September 2006, a shortage of property, plants and equipment amounting Baht 61.76 mil ion consisted
of the following:Cost Accumulated Depreciation Book Value
73.49
37.28
36.21
129.01
103.46
25.55
202.50
140.74
61.76

Building & construction		
Equipment		
Total

A shortage of PPE was recorded as a deduction in property, plants and equipment presented in other current
assets in a category of assets for adjustment and verification.
The cost of property, plants, and equipment amounting Baht 66,247.57 mil ion consisted of the following:-

Land		
Building & construction		
Equipment		
Total

Acquisition
by PWA
1,314.36
53,382.37
7,510.47
62,207.20

(Unit : Mil ion Baht)
Acquisition Donation and
Transferred
Total	
under leasing Privatization from Authorities
40.11	     32.23
1,386.70
1,942.24
656.03
55,980.64
33.77
1,218.64
117.35	  8,880.23
33.77
3,200.99
805.61
66,247.57

Asset acquired under leasing consisted of leased cars amounting Baht 33.77 mil ion.
3.8 Intangible assets consisted of the following:(Unit : Mil ion Baht)
Cost		 Amortization	
Beginning Acquisitions Disposals Ending Beginning Acquisitions Disposals Ending Net Book
									 Value-Net
2007
100.08
20.23
120.31 24.19
22.49
46.68 73.63
2006
96.08
4.00
100.08
4.92
19.27
24.19 75.89
3.9 Asset under construction
In 2007 and 2006, asset under construction amounting Baht 3,353.18 and 2,717.40 mil ion, respectively mainly was
under-construction projects of water supply expansion including material and supply return amounting Baht 2.80 and 7.92
million, respectively. No bond interest was capitalized in 2007 and 2006.
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3.10 Right of possession over government property - net consisted of the following:-  

Land
Building & construction
Total

Right of possession over
Amortization
government property		
2007		
Head Office Provincial Office Total
2007
7.21
136.87
144.08
1.95
781.67
783.62
703.50
9.16
918.54
927.70
703.50

(Unit : Mil ion Baht)
Right of possession
over government
property - net
2007
2006
144.08
145.54
80.12
100.50
224.20
246.04

As at 30 September 2007 and 2006, there was a shortage over the right of possession over government property
amounting Baht 5.07 and 3.46 mil ion. It consisted of cost of Baht 43.32 and 22.97 mil ion and amortization of Baht 38.25
and 19.51 million. It was recorded as a deduction in right on building and construction and presented as other current
assets in a category of assets for adjustment and verification.
3.11 Accrued expenses consisted of the following:		 (Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
Accrued interest
121.54
126.60
Accrued electricity
85.63
85.69
Accrued raw water
404.24
61.73
Accrued provident fund contribution
7.60
7.69
Other accrued expenses	  96.96	  36.79
Total
715.97
318.50
3.12 Other current liabilities consisted of the following:		 (Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
Deferred output value added tax
17.26
16.93
Liabilities of local authorities’ waterworks transferred
4.10
4.64
Other deposits
61.01
57.55
Accrued reward
0.31
0.25
Payables-Revenue Department
26.66
12.95
Accrued withholding tax
0.05
0.01
Materials and supplies for adjustment and verification
(7.61)
Retention payables	     119.12
129.99
Other liabilities
111.28	  104.72
Total
339.79
319.43
Materials and supplies for adjustment and verification were incurred from 1988 to 2006.
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3.13 Customer and employee deposits consisted of the following:-  
		 (Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
Customer deposits
930.79
834.80
Employee deposits	  18.77	  19.01
Total
949.56
853.81
3.14 Provincial Waterworks Authority’s bonds consisted of the following:-   
		 (Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
PWA’s bonds of 2000, No. 1, maturing within 	9 	years
1,000.00
1,000.00
PWA’s bonds of 2000, No. 2, maturing within 	10 	years
1,000.00
1,000.00
PWA’s bonds of 2000, No. 3, maturing within 	7 	years
1,000.00
PWA’s bonds of 2000, No. 4, maturing within 	8 	years
1,500.00
1,500.00
PWA’s bonds of 2001, No. 1, maturing within 10 	years
850.00
850.00
PWA’s bonds of 2001, No. 2, maturing within 10 	years
1,000.00
1,000.00
PWA’s bonds of 2002, No. 1, maturing within 10 	years
1,000.00
1,000.00
PWA’s bonds of 2003, No. 1, maturing within 	7 	years
1,000.00
1,000.00
PWA’s bonds of 2003, No. 2, maturing within 	6 	years
1,000.00
1,000.00
PWA’s bonds of 2003, No. 3, maturing within 10 	years
1,800.00
1,800.00
PWA’s bonds of 2003, No. 4, maturing within 	9 	years	 1,000.00	 1,000.00
Total
11,150.00
12,150.00
Less Current portion of PWA’s bond	  (1,500.00)
(1,000.00)
PWA’s bonds - net
9,650.00
11,150.00
The purpose of bond issuance was investment. The underwriting fees were 0.50-1.00 percent of bonds issued.  
The Ministry of Finance guaranteed both principal and interest of bonds issued in 2000-2003 No.1 and 2. Name of the
bearer was written on each debenture bond. The bonds wil be redeemed at the full amount on the maturity date. 

The interest rate was between 2.677-7.573 percent per year.
PWA’s bonds of 2000, No. 4 amounting Baht 1,500.00 mil ion was transferred to current portion of long-term
liabilities maturing on 5 September 2008.
The information of PWA’s bond was shown in detail 5.
3.15 Deferred revenue PWA received government fund for the projects appropriated from 2006 onwards. It was
presented as deferred revenue in liabilities and recognized as revenue following to the depreciation criteria. The amount
of deferred revenue as at 30 September 2007 and 2006 was Baht 3,085.03 and 1,186.31 mil ion respectively.                                                                                                                                                        
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3.16 Liabilities under financial lease In 2007, PWA made a lease agreement consisting of 17 positioned cars and 3
vans at the amount of Baht 18.56 mil ion. The current portion amounting Baht 6.39 mil ion was presented in current
liabilities. In 2006, PWA made a lease agreement of 15 positioned cars and 2 vans at the amount of Baht 14.29 mil ion.
The current portion amounting Baht 4.88 mil ion was presented in current liabilities.
3.17 Unearned revenue from private sectors Assets received from donation, transferred waterworks, and concession
were recorded as unearned revenue and recognized as revenue following to the depreciation criteria. The amount of
unearned revenue from donation as at 30 September 2007 and 2006 was Baht 861.20 and 742.80 mil ion, respectively.
3.18 Capital consisted of the following:(Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
Increase
			
(Decrease)
Capital
2,204.44
2,204.44	          Government funding
30,627.03
30,197.79
429.24
Capital surplus on donation - net
1,219.20
947.77
271.43
Capital surplus on transferred waterworks
487.72
487.72	            -	   
Total
34,538.39
33,837.72
700.67
An increase in government funding of Baht 429.24 mil ion over the previous year comprised the contribution for
water distribution system development projects and pipeline development projects.
Surplus on donations-net increased from the previous year by Baht 271.43 mil ion because of donations of cash,
building and construction from public sectors.
3.19 Result of operation
The operating results for the year ended 2007 and 2006 showed a net profit of Baht 994.43 and 264.63 mil ion,
respectively showing an increasing net profit of Baht 729.80 mil ion or 275.78 percent.
2007
2006
Increase (Decrease)
Mil ion Baht
Mil ion Baht Mil ion Baht
Percent
Operating income				
Sales - water and services - net
11,363.21
10,314.58	 1,048.63
10.17
Public service obligation	     963.68	 609.58
354.10
58.09
Sales - pipeline installation - net	   356.47	   335.11	      21.36
6.37
Total operating income	 12,683.36	 11,259.27
1,424.09
12.65
Operating and administrative expenses	 (11,399.21)	 (10,597.95)	   801.26
7.56
Operating profit	  1,284.15	  661.32
622.83
94.18
Non-operating incomes
624.03	     522.31
101.72
19.48
Non-operating expenses	 (112.76)	 (119.62)	   (6.86)
(5.73)
Earnings before interest expenses	  1,795.42
1,064.01	 731.41
68.74
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2007
2006
Increase (Decrease)
Mil ion Baht
Mil ion Baht Mil ion Baht
Percent
Interest expenses	 (651.48)	 (653.59)	     (2.11)
(0.32)
Earnings before bonus expenses	  1,143.94
410.42
733.52
178.72
Bonus expenses	 (149.51)	 (145.79)	   3.72	  2.55
Net earnings
994.43
264.63
729.80
275.78
Sales from water sales and services fee-net increased by Baht 1,048.63 mil ion or 10.17% resulting from an
additional number of users.
Public service obligation increased by Baht 354.10 mil ion or 58.09%.   
Non-operating incomes increased by Baht 101.72 million or 19.48%; as a result of revenue from dividend,
unearned revenue from private sectors, and other incomes.  
Operating and administrative expenses increased by Baht 801.26 million or 7.56% because of increased
production supplies, high cost due to a water purchase from private sectors, increased operation supplies, increased
employee expenses, and other expenses.
Non-operating expenses decreased by Baht 6.86 mil ion or 5.73%; as a result of a decrease in loss from disposals.
4. PRIVATIZATION PROJECT
As at 30 September 2007, PWA allowed private sectors to participate in 11 projects as follows:4.1 Pathum thani-Rangsit Water Supply Project: PWA signed contract with Pathum Thani Water Supply Co., Ltd. on 

31 August 1995 under the private participation model of Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) for a period of 25 years. 

The produced water supply has been sold to PWA in bulk quantity since 15 October 1998 At the end of the contract,
the facilities constructed by the investor wil be transferred to PWA.
4.2 Ratchaburi-Samut Songkhram Water Supply Project: PWA signed contract with EGCOMTHARA Co., Ltd. on 23 June
1999 under the private participation model of  Build-Own-Operate (BOO) for a period of 30 years. The produced water
supply has been sold to PWA in bulk quantity since 7 April 2001 The ownership of facilities constructed wil be retained by
the company when the contract ends. The construction was completed in two parts as follows:
Part 1 - the construction of production system
Part 2 - the construction of sub-stations at Damneon Saduak Waterworks and Samut Songkhram
4.3 Phuket Water Supply Project: PWA signed contract with Require Construction Co., Ltd. on 28 October 1999 under
the private participation model of Build-Own-Operate (BOO) for a period of 10 years. The produced water supply has
been sold to PWA in bulk quantity since 15 December 2000.
4.4 Sattahip Water Supply Project: PWA signed a contract with Eastern Water Resource Development and
Management PCL on 28 July 2000 under leasing contract for a period of 10 years. EAST WATER wil pay rent to PWA
yearly with the specified rate of 7%  of monthly water sales and service. The total rent at the end of the contract should
not be less than Baht 24.60 mil ion. Any facilities constructed by EAST WATER wil belong to PWA after the contract ends
such as distribution system and SCADA.
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4.5 Nakhon Pathom - Samut Sakhon Water Supply Project : PWA signed contract with VKCS (Thailand) Co., Ltd. on
21 September 2000 under the private participation model of Build-Own-Operate (BOO) for a period of 30 years. The
ownership of the facilities constructed including land wil be retained by the company when the contract ends. The
minimum water quantity and water price is specified by the company. In case the quality of water produced is below
the agreed standard, the company is charged for compensation.
4.6 Nakorn Sawan Aok Water Supply Project: PWA signed contract with Nakornsawan Water Supply Co., Ltd. on 

7 November 2000. The water supply is dated from 1 March 2003 to 28 February 2028.
4.7 Chachoengsao Water Supply Project: PWA signed contract with Chachoengsao Water Supply Co., Ltd on 

9 November 2000.  The water supply is dated from 1 April 2003 to 31 March 2028.
4.8 Bangpakong Water Supply Project: PWA signed contract with Bangpakong Water Supply Co., Ltd on 9 November
2000. The water supply is dated from 1 April 2003 to 31 March 2028.
The contract agreement of No. 4.6, 4.7 and 4.8 projects are under the same model of Build-Own-Operate-Transfer
(BOOT). The contract period is 25 years. The companies wil invest in the improvement and expansion of production  
system and supply water to the consumers on behalf of PWA. The minimum guarantee and water price to be charged
from PWA is pre-specified in the contract. In case the quality of water produced is below the agreed standard, the
companies will pay a compensation to PWA at the rate specified in the contract.
4.9 Reverse Osmosis Water Production Project: This project wil resolve water shortage of Koh Samui according
Agreement of Ministry dated 28 December 2004. PWA signed a 15-year contract from 2005-2020 with Eastern Water
Resource Development and Management Public Co., Ltd., on 7 July 2004. The water supply is dated from 12 May 2005 to
11 May 2020.
4.10 Phanatnikom and Banboeng Water Supply Project: PWA signed a 15-year contract from 2005-2020 with Industrial
Water Resource Management Co., Ltd., on 10 September 2004. The water supply of Phanatnikom and Banboeng was
purchased on 16 December 2004  to 7 January 2005.
4.11 Rayong Water Supply Project: PWA signed a contract with UU Group Consortium consisting of Universal Utilities
Co., Ltd., Chachoengsao Water Supply Co., Ltd., Bang Pakong Water Supply Co., Ltd., Nakorn Sawan Water Supply Co.,
Ltd on 14 March 2006. It was a 25-year contract starting on 12 July 2006. The ownership of the investment wil be
retained by PWA. The company had an authorization to produce and sell water to PWA and got the determined rate in
return. A guarantee of Baht 6 mil ion is required in the first year and is replaced by 5% of water sales in the following
years.
5. CONTINGENT LIABILITIES
As at 31 December 2007, PWA had 39 cases - 31 cases with monetary claim amounting Baht 232.11 mil ion and 8
cases without monetary claim as follows:
1. The 17 cases of breach of contracts comprised 14 cases with monetary claim and 3 cases without monetary
claim. Cases with monetary claim amounting Baht 116.31 mil ion consisted of 3 cases under procedure of Supreme Court,
1 case under procedure of Appeal Court, 2 cases under procedure of the Supreme Administrative Court, 5 cases under
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procedure of Administrative Court, 1 case of proposing answers to governor, 1 case of preparing answers by prosecutor,
and 1 case of pending for trial fact. Cases without monetary claim consisted of 2 cases under procedure of the
Administrative Court of First Instance and 1 case under procedure of Supreme Administrative Court.
2. The 12 cases of unfair contracts comprised 9 cases with monetary claim and 3 cases without monetary claim.  
Cases with monetary claim amounting Baht 23.74 mil ion consisted of 4 cases under procedure of Supreme Administrative
Court, 4 cases under procedure of Administrative Court, and 1 case of appealing by PWA. Cases without monetary claim
were all under procedure of Administrative Court
3. The 8 cases of tort with monetary claim amounted to Baht 92.06 mil ion.   They consisted of 4 cases under
procedure of Appeal Court, 1 case under procedure of Administrative Court, 1 case of applying a statement of defense,
1 case of preparing answer by the prosecuting attorney and 1 case of waiting for appealing by the prosecutor.
4. The 2 cases of revoke to Administrative Act with unreasonable ground without monetary claim consisted of 1
case under procedure of Administrative Court and 1 case under procedure of Administrative Court of First Instance.
6. PUBLIC SERVICE OBLIGATION
On 13 March 2007, the Ministers had resolved that PWA received public service obligation of 2005 amounting Baht
609.58 million. In 2006, Bureau of the Budget agreed to pay public service obligation of Baht 963.69 mil ion after Office of
the Auditor General certified financial statements. PWA recorded 2007’s Public Service Obligation at the actual amount of
Baht 963.69 million. From 2007 onwards, Public Service Obligation follows a regulation of Ministry of Finance A.D. 2008
7. PROVISION FOR PROVIDENT FUND CONTRIBUTION
Provincial Waterworks Authority established provident fund contribution as section 36 of Provincial Waterworks Authority
Act. A.D.1979 for retirement in accordance with the regulation of PWA with provident fund contribution A.D.1980 and
stipulated to disburse 10 percent of salaries and wages.
Details of Assets, Liabilities and Fund are as follows:
(Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
Assets		
Current Assets		
		 Cash at banks
8.86
11.99
		 Contribution receivable
104.39
99.55
		 Interest receivable	            0.01 	          0.01
Total current assets
113.26
111.55
Loan to employees
0.15
0.66
Provisions of loans to employees	    0.12 	    0.12
Total assets
113.53
112.33
Liabilities and Fund		
Provident fund payable
0.90
1.37
Accrued provident fund contribution	    7.60	    7.70
Total Liabilities	    8.50	    9.07                                                                                                                                                                                        
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(Unit : Mil ion Baht)
2007
2006
Fund		
Balance at the beginning of year
103.22
123.35
Add Received from PWA 10%
5.29
5.88
Adjustment
4.88
Less Interim payment	    (8.39)	    (8.84)
Adjustment
-    	 (17.17)
Balance after adjustment
105.00
103.22
Add Revenue over expenditure	    0.03	    0.04
Total Fund
105.03
103.26
Total Liabilities and Fund
113.53
112.33
Commitment payable	 105.00	 103.22
As at 30 September 2007 and 2006, PWA had committed for employees totaling Baht 105.00 and 103.22 mil ion,
respectively, presenting in long-term liabilities; and 5 retired employees mounting Baht 7.60 mil ion and 5 ones amounting
Baht 7.70 million, presenting in current liabilities as a category of accrued fund contribution.
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