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สารประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
Message

from The Chairman Of The Board Of Directors

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถือเป็นหน่วยงาน
ใกล้ชิดกับประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยลูกค้าผู้ใช้น�้ำ  3.9
ล้ า นราย มี ค วามต้ อ งการสู ง สุ ด คื อ การมี น�้ ำ สะอาดเพื่ อ
การอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนือ่ งและเพียงพอ กปภ. จึงขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีเป้าประสงค์คอื การขยายงาน
ให้ประชาชนได้ใช้น�้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลใน
ปริมาณเพียงพอ ซึง่ ต้องทยอยลงทุนตามกรอบงบประมาณ
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแล้งก่อน เช่น ปี 2558 ทีไ่ ด้ลงทุนในพืน้ ที่
ภัยแล้งสูงถึง 228 ล้านบาท ท�ำให้ปญ
ั หาภัยแล้งในปี 2558
ไม่เสียหายมากกว่าทีเ่ กิดขึน้
ในการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ
กปภ. ได้กำ� กับดูแลโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่าง
เข้มงวด และให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยมีคณะอนุกรรมการ 10 คณะ ช่วยกลัน่ กรอง
งานอย่างเป็นระบบ จึงเชือ่ ได้วา่ กปภ. มีการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสไร้ทจุ ริตและน�ำองค์กรอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA
จากการก�ำกับดูแลการบริหารงานของ กปภ. ตามวิสยั ทัศน์
“ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ที่ให้
พนักงานทัว่ ประเทศยึดถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กันนัน้ พนักงาน กปภ.
ได้ดำ� เนินงานทุกด้านด้วยความมุง่ มัน่ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรม
เพือ่ ช่วยให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการท�ำงานและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้นำ �้ ท�ำให้ กปภ. ได้รบั 3 รางวัล
อันทรงเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE
Awards) ประเภทนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยระดับบุคคล
จากชุดตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รางวัล Thailand
PES Award 2015 (กปภ.สาขาเชียงใหม่) จัดโดยส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
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และรางวัลองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่ แวดล้อม (กปภ.เขต 3 จากโครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้) จัดโดย
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและอนามัย กรมอนามัย แสดงให้เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างการยอมรับในด้านคุณภาพการให้บริการ
จากลูกค้าผูใ้ ช้นำ�้ ของ กปภ. และประชาชนทัว่ ไป และถือเป็น
อีกหนึง่ ก�ำลังใจทีจ่ ะผลักดัน กปภ. ให้มงุ่ พัฒนางานเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน ซึง่ กปภ พร้อมยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ในนามของประธานกรรมการ กปภ. ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ กปภ. ในการท�ำงานเพื่อประชาชนใน
บทบาทขององค์กรผู้ผลิตน�้ำสะอาดให้ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ซึง่ การเข้ามา
ศึกษาภารกิจของ กปภ. และร่วมท�ำงานด้วยกันตลอดระยะ
เวลา 13 เดือน ถือเป็นช่วงเวลาทีม่ คี ณ
ุ ค่า
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ กปภ.
คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ที่มีส่วนร่วม
ช่วยกันพัฒนา กปภ. จนมีผลการด�ำเนินงานท�ำให้ประชาชนมี
ความสุขจากการใช้นำ�้ สะอาด และในปี 2559 ทีค่ าดการณ์วา่
ภัยแล้งจะรุนแรงกว่าปี 2558 ใคร่ขอประชาชนทุกคนให้ชว่ ยกัน
ประหยัดน�ำ ้ และใช้นำ�้ ประปาอย่างคุม้ ค่า เพราะทรัพยากรน�ำ้
ถื อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ คั ญ ในการผลิ ต น�้ ำ ประปา และขอให้
ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน�้ ำ ของประเทศไทยให้ มี อ ยู ่
อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายจิรชัย  มูลทองโร่ย)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
(Mr. Jirachai Moontongroy)
Chairman of PWA Board of Directors

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

As an organization which is in close contact with
the people who live in the provincial area of which 3.9
million people are customers of the Provincial Waterworks
Authority (PWA) who are in great need of clean water
for consumption adequately and consistently. PWA has
driven the organizational strategic plan with the objective
of expanding its operation to provide the people with the
sufficiency of water of which the quality is in compliance
with the international standards. To achieve this objective,
investment for the expansion has been made gradually in
accordance with the budget framework, with the priority
given to the area liable to draught. In 2015, PWA has
made an investment as high as 228 million Baht in the
development of the water supply system in the draught
areas and has been successful in preventing the situation
of draught from becoming worse.
In complying with the government policy, the
PWA Board of Directors, with the assistance of its 10
Sub-committees in systematic scrutiny of the matters,
has based its supervision strictly on the Good Corporate
Governance with a focus on anti-corruption. Therefore,
I an confident that the administration of PWA is conducted
with transparency and freedom from corruption and
systematic guiding of the organization in compliance with
the assessment criteria of the State Enterprise Policy
Assessment (SEPA).
From the supervision of PWA operation under
the vision “Customers are delighted with water quality
and excellent services” which has been upheld by all
employees throughout the country, it can be assured
that the PWA employees have performed their task with
dedication and has created innovation to maximize the
benefit in their performance and in response to the demand
of the customers. As a result, PWA has been awarded with
3 honorable prizes, namely, the outstanding SOE Award in
the category of outstanding innovation and an honorable
mention award at the personal level for the invention of
an inspection unit for PRV field equipment in the award
presentation organized by the State Enterprise Policy Office
(SEPO). PWA Chiang Mai Branch received the “Thailand PES
Award 2015” in the award presentation organized by the
Biodiversity-Based Economy Development Office (Public
Organization) (BEDO). Moreover, PWA District 3 received the
award for being a model organization in promotion of health
and sanitation of the environment for project “Potable Tap
water” in the award presentation organized by the Bureau
of Food and Water Sanitation, Department of Health.

The success as awards winners is, not only an
evidence of the determination of PWA in promoting
acceptance of its quality service among the customers and
the general public, but also an incentive for PWA to develop
its performance further to upgrade the quality of life of
the Thai people, the task of which PWA is committed to.
In the capacity of the Chairman of PWA Board of
Directors, I am proud to be a part of PWA in working for
the people in the role of the organization which produces
clean water for consumption adequately contributing to
their better quality of life. The 13-month duration of my
involvement in PWA mission, of sharing the responsibility
for the success of PWA, is valuable for me.
Finally, I wish to express my gratitude to all
members of PWA Board of Directors, PWA executives and
employees for their participation in the development of
PWA to bring about happiness to the Thai people through
the provision of clean water. For the coming year of 2016
which has been forecasted that the draught will be more
severe than 2015, I would like to request for cooperation
of the Thai people in water saving and making the worthwhile use of water. As water resource is an essential for
the production of water supply, your participation in water
conservation will contribute to the sustainability of the
water for consumption for Thailand.
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สารผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค
Message from The PWA Governor

ปี 2558 การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ได้เผชิญความ
ท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ดิบที่
มีปริมาณน้อยมากเพือ่ ก้าวผ่านวิกฤตภัยแล้ง เพือ่ ให้กระทบ
ผูใ้ ช้นำ�้ ของ กปภ.กว่า 3.8 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 10.2
ล้านคน ใน 74 จังหวัดทัว่ ประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี
และสมุทรปราการ) น้อยทีส่ ดุ ซึง่ นอกจากการรับมือปัญหา
ภัยแล้งแล้ว กปภ. ยังให้ความส�ำคัญกับผลกระทบจากการขยายตัว
ของชุมชนในเขตเศรษฐกิจ การใช้น�้ำในเขตอุตสาหกรรม
และการรองรับการขยายตัวของนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี
รวมทั้งการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�ำลัง
จะเริม่ ต้นขึน้ ในปี 2559 กปภ.จึงวางแผนขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้
ในหัวเมืองใหญ่และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และกระจายความเจริญไปสู่
ส่วนภูมภิ าค อีกทัง้ ยังส่งผลให้ประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ด้วย
ในมิตขิ องการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
กปภ.ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนา กปภ. 234
สาขาทัว่ ประเทศให้มรี ะบบผลิตจ่ายน�ำ้ ตามมาตรฐานสากล
มีความเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นผ่าน
โครงการจัดการน�ำ้ สะอาด (Water Safety Plan : WSP) เพือ่
ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการผลิตน�้ำประปาตามมาตรฐาน
ควบคู่กับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
(Lab Cluster) เพิม่ ขึน้ เป็น 31 แห่งทัว่ ประเทศเพือ่ เพิม่ ความ
รวดเร็วและความพิถีพิถันในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ 
และควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตน�ำ 
้ โดยปี
2558 ห้องปฏิบตั กิ าร กปภ.ส�ำนักงานใหญ่ได้ผา่ นการรับรอง
ISO/IEC 17025:2005 จากคณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
ห้องปฏิบัติการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารในส่วนภูมภิ าค ได้แก่ กปภ.สาขา
เพชรบุรี และ กปภ.สาขาประจวบคีรขี นั ธ์ ก็ได้รบั การรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน United
Kingdom Accreditation Service (UKAS) อันเป็นสิง่ ทีไ่ ด้
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนว่ากระบวนการผลิตจ่ายน�ำ้
ประปาของ กปภ.สามารถตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอน
ส�ำหรับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กปภ.
เน้นการส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน กปภ.และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ โดยมีแนวปฏิบตั ิ 3 ด้าน
ตามข้อแนะน�ำ ISO 26000 ได้แก่ ด้านการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม กปภ.ส่งเสริมการปรับภูมทิ ศั น์รอบแหล่งน�ำ้ ให้แก่ชมุ ชน
การแจกจ่ายน�ำ้ ประปาช่วยเหลือประชาชนเพือ่ บรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัยแล้งโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย การสนับสนุนน�ำ้ ดืม่
บรรจุขวดแจกจ่ายในกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ ด้านการรักษา
สิง่ แวดล้อม กปภ.ได้ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน สร้างฝาย
ชะลอน�ำ้ เพือ่ รักษาป่าต้นน�ำ ้ และปลูกฝังเยาวชนรูร้ กั ษ์ทรัพยากรน�ำ้
ผ่านโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�ำ 
้ โครงการโรงเรียน
ประหยัดน�ำ 
้ และโครงการติดตัง้ ระบบประหยัดน�ำ้ ในห้องน�ำ้
โรงเรียน และด้านการใส่ใจผูบ้ ริโภค กปภ. ได้ดำ� เนินงานผ่าน
โครงการประปาดืม่ ได้ และโครงการมุง่ มัน่ เพือ่ ปวงชนเติมใจ
ให้กนั
ในการน�ำองค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” โดยมีค่านิยมองค์กร
“มุง่ - มัน่ - เพือ่ ปวงชน” มีความตัง้ ใจพัฒนาองค์กรอย่าง
โปร่งใสด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต พร้อมน�ำองค์กรสูเ่ ป้าหมายการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
หรือ HPO โดยยึดหลักคิด "องค์กรต้องมาก่อน" จึงขอขอบคุณ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ กปภ.ทุกภาคส่วนทีใ่ ห้
ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

(นางรัตนา  กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
(Mrs. Ratana Kitchawan)
PWA Governor
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In 2015, the Provincial Waterworks Authority (PWA)
has confronted with several challenges particularly in the
management of the raw water which, after the draught crisis,
was available in a small amount to minimize the impact on
the PWA customers of more than 3.8 million households or
approximately 10.2 million people in 74 provinces across
the country (except for Bangkok, Nonthaburi and Samut
Prakan).
Apart from coping with the problem of draught,
PWA has paid attention to the impact resulted from the
expansion of the community in the economic zones, the
water demand in the industrial zones and the support
to be given to the increasing number of tourists yearly
including the beginning of the ASEAN Economic Community
in 2016. A plan has been prepared to expand the waterworks
distribution areas in large towns and Special Economic
Zones to strengthen the roots economy and to spread
the prosperity to the provincial area which will result in the
better quality of life of the people in the service areas of
PWA.
In the dimension of implementing the organizational
strategic plan, PWA has a strong determination in driving
fully the development of the 234 PWA branches all over
the country to have the water distribution system complying
with the international standard to supply sufficient water
to the increasing demand of the customers through the
Safety Water Plan (WSP). PWA will monitor the procedure
in producing water according to the standard together with
the construction of the additional lab clusters to be 31 in
the country to increase the speed and carefulness in water
quality analysis coupled with the control of the chemical
use in the water production procedure.
In 2015, the laboratory at the PWA Headquarters
has been accredited as complying with ISO/IEC 17025:2005,
the International Standard on general requirements for the
competence of testing and calibration laboratories, by the
Sub-committee on laboratory accreditation of the Thai
Industrial Standards Institute (TISI). Moreover, the quality
management system of the provincial laboratories in PWA
Phetchburi Province and PWA Prachuab Khirikhan Province
have been assessed by the United Kingdom Accreditation
Service (UKAS) to be complying with ISO 9001:2008, the
International Standard on quality management systemsRequirements. This is to guarantee that the production
procedure of PWA can be checked in all steps.   
Regarding the social responsibility, PWA has been
promoting the involvement of the PWA executives, the
employees and the general public in the activities of various

projects in 3 aspects in accordance with the International
Standard on guidance on social responsibility (ISO 26000).
In the aspect of involvement in the community and social
development, PWA has been promoting the improvement
of the landscape around the water sources for the benefit
of the community, supplying free water to the people
suffered from draught and providing the bottled drinking
water to victims of disaster. In the aspect of environmental
conservation, PWA has planted trees and mangroves and
constructed weirs to conserve the upstream forest as well
as raising the awareness of the youth in the importance
of water conservation through the projects “Water-Saving
Young Students - Supported by PWA”. In the aspect of
consumers care, PWA has implemented the projects of
“Potable Tap Water” and “For the Benefits of the People,
Helping One Another”.
In achieving the PWA’s vision “Customers are
delighted with water quality and excellent services” and to
be in line with its core value “Concentration - Confidence For the Public”, PWA has a strong determination to develop
its organization with transparency and honesty. PWA is
zcommitted to move forward to the target of becoming a
high performance organization (HPO) based on the principle
of “Organization comes first”. On this occasion, I would
like to express my gratefulness to those who have been
involved in the operation of PWA for their continuous
cooperation.  
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ข้อมูลด้าน
หมวดที่ รั
1 ฐวิสาหกิจ
ขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา
1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
1.4 รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ
1.5 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งเเต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
1.6 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1.8 ภาวะอุตสาหกรรมเเละเเนวโน้มในอนาคต
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ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปา
ในส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยการโอนกิ จ การของ 2
หน่วยงานหลัก ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหาน�ำ้ สะอาดใน
รูปแบบของน�ำ้ ประปาส�ำหรับประชาชนใช้อปุ โภคและบริโภค
ในขณะนั้น คือ
1. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวง
มหาดไทย รับผิดชอบในการด�ำเนินการก่อสร้างระบบ
ประปา และดูแลการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาในเขตเมือง
หรือในชุมชนทีม่ จี ำ� นวนประชากรตัง้ แต่ 5,000 คนขึน้ ไป ซึง่
มีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ 185 แห่ง
2. กองประปาชนบท กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข มีหน้าทีด่ ำ� เนินการและรับผิดชอบการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่ า้ น หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนทีม่ ี
จ�ำนวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน  โดยร่วมกับท้องถิน่ และ
เมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น ซึ่ง
ได้แก่ สุขาภิบาล หรือหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาต่อไป
ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน 550 แห่ง
เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตราขึ้น
เป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ให้ก�ำเนิดแก่
หน่วยงานใหม่ เรียกว่า การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2522
ความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค
เป็นรัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างของ
กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้พิจารณาเห็นว่า
ความต้องการน�ำ้ สะอาดส�ำหรับใช้อปุ โภคและบริโภค ขยายตัว
เพิ่มความต้องการมากขึ้น แต่การด�ำเนินงานมีข้อจ�ำกัดใน
ด้านระบบราชการ ท�ำให้การบริการประปาไม่คล่องตัว และ
ไม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะได้จัดอยู่ในรูป
รัฐวิสาหกิจ ดังเช่นสาธารณูปโภคอื่น ๆ
กลุม่ ผูค้ ดิ ริเริม่ ได้เสนอเรือ่ งต่อรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เมื่อเดือนตุลาคม 2518 และได้ติดตามเรื่องนี้
อย่างใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
และรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร   ทุกรัฐบาลได้ให้
ความเห็นชอบทีจ่ ะให้จดั การบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจ
แต่ยงั ไม่ทนั ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ  ก็เปลีย่ นรัฐบาลเสียก่อน
ในสมั ย รั ฐ บาล พลเอก เกรี ย งศั ก ดิ์ ชมะนั น ทน์
ได้สง่ เรือ่ งให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศกึ ษาถึงวิธกี าร
จัดรูปแบบการบริหารจัดการประปาในส่วนภูมิภาค และ

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2521
ได้จดั ตัง้ องค์การบริการประปาในรูปรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมี นายจ�ำรูญ ปิยัมปุตระ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และ
ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ และตราเป็น พระราชบัญญัติ การประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2522 เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์
2522 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่ง
เป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
โดยโอนกิ จ การประปาตลอดจนข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง
ของกองประปาภูมภิ าค กรมโยธาธิการ และข้าราชการและ
ลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้างและ
พนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.
กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
การประปาส่วนภูมิภาค หรือ “กปภ.” ตั้งขึ้นเป็น
รัฐวิสาหกิจอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
โดยให้มีการตราพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522 ไว้รองรับมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์
2522 เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ และการด�ำเนินการ
ในปัจจุบันพอสังเขป
ในปี 2558 มีนโยบายส�ำคัญก�ำหนดให้ยกระดับ
คุณภาพน�้ำประปาในระดับสากล โดยเน้นหลักการจัดการ
น�้ำสะอาด ซึ่งเป็นหลักการจัดการคุณภาพน�้ำดื่มที่ปลอดภัย
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ช่วยสร้างความมั่นใจให้
กั บ ประชาชนที่ อุ ป โภคบริ โ ภคน�้ ำ ประปาที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
และบริการอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนจัดการคุณภาพและ
ความสม�่ำเสมอของน�้ำ  ตั้งแต่ต้นน�้ำ  กระบวนการผลิตน�้ำ 
ไปจนน�ำ้ ประปาทีส่ ง่ ไปถึงผูบ้ ริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน นอกจากช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจด้านความสะอาดและปลอดภัยของน�้ำประปา
แก่ผบู้ ริโภคแล้ว ยังเป็นการปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงาน
ที่เน้นแนวทางการบริหารแบบครบวงจร โดยปัจจุบัน กปภ.
ได้ด�ำเนินการ ครบทุก กปภ.สาขา
อีกทั้งยังมีการเน้นให้เป็นปีแห่งการลดน�้ำสูญเสีย
ทั้งประปาขนาดใหญ่และเล็ก โดยมีการติดตามก�ำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด และเร่งด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
ด้วยระบบ DMA (District Metering Area) เพือ่ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาน�้ำสูญเสียได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมี
การน�ำระบบ IT มาช่วยสนับสนุนและอบรมทีมงานลดน�้ำ
สูญเสียของ กปภ. อย่างจริงจัง
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1.1 History

The Provincial Waterworks Authority, or PWA
for short, is a state enterprise under the supervision
of the Ministry of Interior. It was established in 1979 in
accordance with the government policy on improving and
expanding the water supply business in the region for higher
efficiency. It was carried out by a transfer of 2 major agencies
responsible for the procurement of clean water to supply
people’s consumption, namely,
1. Provincial Waterworks Division, Department
of Public Works, the Ministry of Interior was responsible
for constructing the water supply system and overseeing
the production and distribution of water supply in urban
areas or communities with over 5,000 population. It had
185 waterworks under its responsibility.
2. Rural Waterworks Division, Department
of Health, the Ministry of Public Health took a charge
of the construction of village waterworks or smallscale waterworks in communities with fewer than 5,000
population. This was carried out in cooperation with
localities. When the construction of the water supply system
had been completed, it was assigned to localities such as
sanitary districts (now called municipalities) or villages for
administration and maintenance. There were a total of 550
waterworks of this kind.
After two agencies had been merged, the Provincial
Waterworks Authority (PWA) Act was enacted, giving birth
to a new agency called PWA on February 28, 1979.
An original idea to establish PWA as a state
enterprise stemmed from a group of government officials
and employees of the Provincial Waterworks Division,
Department of Public Works who had seen the regional
people’s increasing demand of clean water for consumption.
Nevertheless, the officials’ performance had limitations in
terms of bureaucracy, causing an inflexible and inefficient
service in the water supply. Consequently, this should
have been set up in the form of a state enterprise like other
types of infrastructures.
Thus the officials who had initiated such as idea
proposed to the Kukrit Pramoj administration in October 1975
and closely followed up the matter until the governments
of Seni Pramoj and Thanin Kraivichian. Those governments
gave an approval to have the management in the form of
a state enterprise but an implementation was not started
due to a change of the government.
During the General Kriengsak Chamanan
administration, this issue was submitted to NIDA for studying
the pattern of water supply management in the region.
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The cabinet had a resolution on May 9, 1978 to establish
an agency to manage the water supply in the form of
a state enterprise as proposed by NIDA.
The government had set up a committee for an
establishment of the Provincial Waterworks Authority, with
Mr. Chamroon Piyumputtara, Deputy Permanent Secretary
for Interior at that time, acting as the chairman of the
committee; and established and enacted the Provincial
Waterworks Authority Act of 1979 on February 24, 1978,
effective on February 28, 1979, the date next to that on
which the declaration was made in the Royal Gazette.
As a consequence, the water supply affairs as well as the
officials and employees of the Provincial Waterworks
Division, Department of Public Works, and those of the Rural
Waterworks Division, Department of Health were
transferred and became the Provincial Waterworks
Authority (PWA)’s staff and employees. Meanwhile,
February 28 of each year is regarded as the anniversary
of the establishment of PWA.

Establishment Laws and Ministry supervising PWA

The Provincial Waterworks Authority (PWA)
has been established as a state enterprise under the
supervision of the Ministry of Interior, with the issuance of
the PWA Act of 1979 as support, which became effective
on February 28, 1979 onward.

Other significant changes and brief current operation

In 2015, there was a critical policy to improve the
quality of the water supply at the international level mainly
focusing on the clean water supply management with
the World Health Organization (WHO)’s score of quality
management for the safe water supply. This enhanced
population’s confidence on a standard of water supply
and services, continuously quality process management
and a consistency of water supply since water source,
water production till the water supply to consumers by
emphasizing the risk management in all levels that might
be occurred. Besides, to raise the confidence on the
cleanness and safety of the water supply to consumers, it
adjusted a whole working process by using the integrated
management, which was completely conducted in all
PWA’s branches.
In addition, it is highlighted to be the year of a
waste water decrease for both large-sized and small-sized
waterworks having closely controlled, and managed with
District Metering Area (DMA) in order to solve the waste
water problem easily and rapidly uding using the IT system
to support and train the PWA’s waste water team seriously.

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/

เป้าประสงค์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
1.2.1 วิสัยทัศน์
ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)
1.2.2 ค่านิยม
มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน

มุง

มุงเนนคุณธรรม

มั่น
เพ�่อ
ปวงชน

มั่นใจคุณภาพ

เพ�่อสุขของปวงชน

1.2.3 พันธกิจ
กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน�้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่
• ผลิตจ่ายน�้ำที่มีคุณภาพ
• พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน�้ำให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
1.2.4 วัตถุประสงค์
ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ  เพื่อใช้ในการผลิต
จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปารวมทัง้ การด�ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับหรือต่อเนือ่ งกับธุรกิจการประปา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่
การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ
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1.2.5 เป้าประสงค์
ระยะที่ 1 : ปี 2555-2559 มุง่ สูอ่ งค์กรทีม่ รี ะบบผลิต
จ่ายน�้ำ และบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ    
(Operation-Customer Service Excellence
Organization)
ระยะที่ 2 : ปี 2557-2559 มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)
ระยะที่ 3 : ปี 2559-2561 มุ่งสู่องค์กรที่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (Smart IT Organization)
ระยะที่ 4 : ปี 2561-2564 มุ่งสู่องค์กรระดับสากล
(Global Organization)  
1.2.6 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ
เพื่อสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement
of Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล และ
ชี้ประเด็นที่ กปภ. ควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการ
แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ท างเศรษฐกิ จ
และสั ง คมของประเทศ บนพื้ น ฐานการด� ำ เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวนโยบายส�ำหรับ กปภ.
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าค
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาและพัฒนา
แหล่งน�ำ้ ดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ
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หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตาม SOD
แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ให้
เป็นที่ยอมรับ
2.พิ จ ารณาแหล่ ง เงิ น ทุ น นอกเหนื อ จากเงิ น
งบประมาณ ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการ
ลงทุนขยายการให้บริการ
3. เร่ ง จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการลดน�้ ำ สู ญ เสี ย ให้
สอดคล้องกับการปรับระดับแรงดันน�้ำที่เหมาะสม
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต
5. จัดท�ำแผนจัดหาแหล่งน�้ำดิบให้ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ
6.  สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
7. เร่ ง จั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น ระบบประปาและลด
ผลกระทบต่อการให้บริการน�ำ้ อุปโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดท�ำแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
แผนระยะยาว
1. ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้ำในภาพ
รวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก�ำกับดูแลกิจการน�้ำ
ในภาพรวมของประเทศ
3. จัดท�ำแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว
10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้นำ�้ ของประชาชนทีย่ งั ไม่มนี ำ�้ ใช้ได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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1.2 Vision/Core Values/Mission/Objectives/

Purpose/Policy Guideline for Government Sector
Shareholders (SOD)
1.2.1 Vision
Customers are delighted with water quality and excellent services.
1.2.2 Core Values
Concentration - Confidence - For the Public

Concentration Concentration
on righteousness

Confidence Confident
in quality

For
the public

For the public’s
happiness

1.2.3 Mission
PWA is the agency providing the water supply in accordance with the government policy in the
main consideration of the State’s benefit and people’s hygiene. The PWA’s main mission has 5 issues
as follows:
• Produce and distribute the quality water.
• Improve the production and distribution system efficiency and effectively.
• Reinforce the customer-centered service.
• Implement the information technology system to support the management.
• Develop the human resource to have more potential to satisfy the organization’s demand.
1.2.4 Objectives
To run the water supply business through a survey, procurement of raw water sources for
supplying in production and distribution of water supply including the other related or relevant water
supply businesses for the benefit of the utility services with a main consideration of public and people’s
hygiene.
13
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1.2.5 Purpose
Phase 1 : (2012-2016)
   Operation-Customer Service Excellence
   Organization
Phase 2 : (2014-2016)
   Learning Organization
Phase 3 : (2016-2018)
   Smart IT Organization
Phase 4 : (2018-2021)
   Global Organization
1.2.6 Policy Guideline for Government Sector
Shareholders (SOD)
The Ministry of Finance coordinated with
the Ministry of Interior and the related agencies
such as Office of the National Economic and Social
Development Board, etc. to summarize the Statement
of Directions (SOD) in order to execute and specify
the important issues for operation.
Overall policy guideline for State Enterprise
To be a mechanism in pushing the country’s
economic and social strategies based on the
efficient performance in accordance with the good
corporate governance’s principle.
Branch policy guideline for State Enterprise
To satisfy the basic needs and raise the people’s
quality of lives including the development of the
real estates to generate the highest benefits.
Policy guideline for PWA
To efficiently improve the expansion of the
water system project covering all provincial areas
as well as the acquisition and development of
adequate raw water sources and production cost
management.
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Principle and path for execution based
Short-term plan
1. Push forward the separation of social and
commercial accounts acceptable.
2. Consider the sources of funds other than
the government contribution with a consideration
of the organization’s stability for the expansion
investment of the service.
3. Speed up the master plan for decreasing
of waste water in accordance with the appropriate
water pressure.
4. Develop the technology for enhancing
the efficiency of the water supply and reducing
the production costs.
5. Make a procurement plan of raw water
to cover all inclusive service areas.
6. Create the people’s awareness to use the
water worthy.
7. Accelerate the formulation of a protective
plan of water supply and decrease the effect
on providing the utility service in case of natural
disasters.
8. Develop the relevant businesses.
9. Map out the long-term investment by
coordinating with the local agencies.
Long-term plan
1. Jointly formulate the strategy plan of the
water management with the related state agencies.
2. Carry forward the establishment of the
organization for executing the overall’s country
water businesses.
3. Formulate the ten-year investment plan
of the water system and coordinate with the state
local administrative organizations by determining
the obvious target to satisfy the people’s need of
water thoroughly and rapidly.
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1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
การประปาส่วนภูมิภาค   เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้าน
น�้ ำ ประปา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประกอบและส่ ง เสริ ม
ธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และ
จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่าย
น�ำ้ ประปา รวมทัง้ การด�ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับหรือต่อเนือ่ ง
กับธุรกิจการประปาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ ใน 74 จังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยก�ำหนดโครงสร้าง
การบริการประชาชนโดยมีสายปฏิบตั กิ าร 5 ภาค 10 เขต 234
สาขา และมีหน่วยบริการย่อย 356 หน่วย  
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณะอื่ น ๆ
ต่อประชาชน
ในฐานะหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ค วามห่ ว งใย
ประชาชน กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
โดยมุง่ เน้นใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม จ�ำนวน 3
โครงการ ได้แก่
1) โครงการ กปภ. รักษ์ชมุ ชน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน�้ำของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วย
บรรเทาทุกข์ของประชาชนทีป่ ระสบสาธารณภัย
2) โครงการ PWA น�้ำดื่มโรงเรียน เป็น
โครงการที่ กปภ. มุ่งมั่นแบ่งปันส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยเพือ่ ให้เยาวชนไทยมีนำ�้ ดืม่ ทีส่ ะอาด ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล
3) โครงการน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด เป็นโครงการ
ผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วดเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการสนับสนุน
น�ำ้ ดืม่ เพือ่ ร่วมกิจกรรม ทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ โดยปี พ.ศ.
2557 กปภ. แจกน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดทัง้ สิน้ 470,256 ขวด เพือ่
รองรับการบริการประชาชนทีเ่ พิม่ มากขึน้ กปภ. ได้มกี ารสร้าง
โรงงานน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดขึน้ 10 แห่ง ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ กปภ.เขต
ทัง้ 10 เขต

ได้แก่

2. ด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 3 โครงการ

1) โครงการ กปภ. รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และ
กระตุน้ ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
2) โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำ
เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เป็ น
โครงการที่มุ่งปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกเยาวชนให้รู้คุณค่า
ของทรัพยากรน�ำ 
้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
- กิจกรรมยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการ
สร้างเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประหยัดน�้ำให้แก่
ครูผู้รับผิดชอบเพื่อน�ำไปถ่ายทอดให้นักเรียนและส่งผลงาน
ประกวดในหัวข้อ “สร้างยุวประปาประหยัดน�ำ้ ” มีโรงเรียน
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรวม 50 โรงเรียน รวมนักเรียน
ทีผ่ า่ นกิจกรรม 5,000 คน
- กิจกรรมโรงเรียนประหยัดน�ำ้ เป็นการให้
ความรูแ้ ก่เยาวชนผ่านการทัศนศึกษาโรงกรองน�ำ้ เพือ่ เรียนรู้
กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา และกิจกรรมการประกวดค�ำขวัญ
และเรียงความหัวข้อ “การประหยัดน�ำ้ ” ชิงทุนการศึกษา โดย
ได้ดำ� เนินการแล้ว 249 โรงเรียน มีคำ� ขวัญทีช่ นะการประกวด
2,238 ค�ำขวัญ
3. ด้านการใส่ใจผูบ้ ริโภค จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ เป็นโครงการที่
กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย เพือ่ ต้องการให้ประชาชนเปลีย่ น
มาบริโภคน�ำ้ ประปาทีส่ ะอาดมีคณ
ุ ภาพดืม่ ได้
2) โครงการมุง่ มัน่ เพือ่ ปวงชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (เติมใจให้กนั ) เป็นโครงการที่
มุ่งหวังในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความประทับใจ
ในการบริการประชาชน ด้วยการออกบริการตรวจสอบ
ซ่อมแซมประปาภายในบ้านของประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
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1.3 Type of business/Character of the business
transactions

The Provincial Waterworks Authority briefly
called “PWA” is a state enterprise providing the basic
infrastructure of water. It aims to run business and
promote the water supply business through exploring,
procuring the raw water source and acquiring the raw
water for production, distributing and selling water
as well as conducting other related and relevant
businesses to gain benefit for providing the utility in
consideration of the state advantage and people’s
hygiene in 74 provinces (except Bangkok, Nonthaburi,
and Samut Prakan) by determining the service structure
with 5 areas, 10 regional offices, 233 branches and 356
sub-branches.
Products on public services to people
As a state enterprise having a concern for
the people, PWA has a responsibility to corporate
social responsibility (CSR) through determining the
performance guideline emphasizing 3 aspects. Here are :
1. Development of Communities and
Society consists of 3 projects listed below:
1) PWA Conserves Communities Project
aims to support the local administrative agencies
in developing the communities’ raw water to be
clean and safe and alleviate the people’s suffering
confronting public disasters.
2) PWA School’s Drinking Water Project
is the project that PWA focuses on the promotion
of Thai youth’s life quality and hygiene to have
clean and safe drinking water up to an international
standard.
3) Bottled Drinking Water Project
is the project producing bottled drinking water to relieve
people’s suffering and give a cooperation with the
supporting agencies to join the activities for public
benefits. In 2014 PWA has distributed a total of
470,256 bottles of drinking water for supporting an
increase in service. PWA has established 10 factories
of drinking water located in 10 regional offices.
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2. Environmental Conservation consists of
3 projects as follows:
1) PWA Conserves Environment
Project aims to decrease the global warming effect
and stimulate the youth’s awareness on the natural
resource’s worthiness.
2) Water-Saving by the Young
Students -Supported by PWA in Honor of His Majesty
the King Project The project aims to raise the
awareness of the youth in the value and importance
of the natural resource of water. The project
comprises the following 2 activities:
- The activity “Water-Saving by the
Young Students-Supported by PWA in Honor of His
Majesty the King”  The objective of the activity is
to provide the basic knowledge in water saving to
the responsible teachers so that they could transfer
the knowledge obtained to the students and
encourage them to participate in the writing
contest on the topic of “Promoting the watersaving young students”. The network has been
joined in by 50 schools and 5,000 students have
participated in the activity.
- The activity “The Water-Saving
Schools” The objective of this activity is to provide
knowledge in the procedure in producing water
supply to the youth through the study tour of the
water treatment plants and a slogan and essay
contest on the topic “Water–saving”. The winners
will receive scholarship from PWA. The activity has
already been conducted for 249 schools. A number
of 2,238 slogans have won the contest.
3. Caring Consumers
1) Drinking Water Project is the project
that PWA with the Department of Health pointed
out to change people to utilize clean and quality
water supply.
2) For the Benefits of the People in Honor
of His Majesty the King (Helping one another) is the
project aimed at creating a good relationship and
an impression on service by inspecting and repairing
the water system in the people’s house with free
of charge.

1.4

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5819 โทรสาร. 0 3827 5820
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4865-6 โทรสาร. 0 3827 4916
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3844 3710 โทรสาร. 0 3844 4325
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3846 2972-3 โทรสาร. 0 3846 1042
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 1131 โทรสาร. 0 3832 8554

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
24110
โทร. 0 3854 1153 โทรสาร. 0 3854 1574
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0 3855 2000 โทรสาร. 0 3855 1151
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0 3861 1116, 0 3861 5276 โทรสาร. 0 3801 2017
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
118 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0 3860 2008 โทรสาร. 0 3860 1292
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน�้ำประแสร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

35 หมู่ 7 ต.ปากน�้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร. 0 3866 1244 โทรสาร. 0 3866 1505

215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
โทร. 0 3835 4507-8 โทรสาร. 0 3876 8408

5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3932 2040  โทรสาร. 0 3935 0318

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง

26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
โทร. 0 3822 2462-4 โทรสาร. 0 3822 2465

15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0 3944 1660 โทรสาร. 0 3944 1133

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1133 โทรสาร. 0 3881 4240

390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทร. 0 3952 0416 โทรสาร. 0 3951 1166

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

89 หมู่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร. 0 3853 8339 โทรสาร. 0 3853 9014

576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร. 0 3958 1009 โทรสาร. 0 3958 2250

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ

186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0 3724 2705 โทรสาร. 0 3724 1584

72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0 3620 1011 โทรสาร. 0 3620 1010

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
10 ถ.วั ฒ นานคร-แชร์ อ อ ต.วั ฒ นานคร อ.วั ฒ นานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0 3726 1405 โทรสาร. 0 3726 1405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่

40/1 ถ.บ� ำ รุ ง ราษฎร์ ต.อรั ญ ประเทศ อ.อรั ญ ประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0 3723 1133 โทรสาร. 0 3723 1596

56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0 3647 1316 โทรสาร. 0 3647 2059

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี

460 หมู่ 8 ต.ล�ำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0 3646 1565 โทรสาร. 0 3646 2525

21/2 หมู ่ 4 ถ.ปราจี น ตคาม ต.บางบริ บู ร ณ์ อ.เมื อ ง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3748 2234-7 โทรสาร. 0 3748 2233
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0 3728 0525 โทรสาร. 0 3728 1194

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3635 1930 โทรสาร. 0 3635 1931
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
18120
โทร. 0 3626 9408-9 โทรสาร. 0 3626 9409
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0 3639 0561-2 โทรสาร. 0 3637 9508
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0 3634 1966 โทรสาร. 0 3634 1966
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216 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3641 1480 โทรสาร. 0 3641 2021

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บรุ -ี บางสะพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
16000
โทร. 0 3651 1599 โทรสาร. 0 3651 1670
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0 3561 1662 โทรสาร. 0 3562 5099
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จ�ำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0 3563 1188 โทรสาร. 0 3563 1373
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชัน้ พิเศษ)
118 หมู ่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6625, 0 3533 6601 โทรสาร. 0 3633 6628
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0 3539 1020 โทรสาร. 0 3539 2125

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

9/9 หมู่ 2 ถ.บ�ำรุงท้องที่ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
13110
โทร. 0 3520 1541 โทรสาร. 0 3520 1561

874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 1496 โทรสาร. 0 4431 1004

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 8405 โทรสาร. 0 4444 8405

123/10-11 หมู่ 6 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จ�ำปา อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0 3534 1814 โทรสาร. 0 3534 2507
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
โทร. 0 2581 6656 โทรสาร. 0 2581 4541
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2567 3265, 0 2567 4998 โทรสาร. 0 2567 1574
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง
74 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   
12130
โทร. 0 2567 1576 โทรสาร. 0 2567 1577
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
49-49/1 หมู่ที่ 2 ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี   12110
โทร. 0 2577 2958 โทรสาร. 0 2577 2958
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
97/6 หมู่ 5 ถ.สาริกา-นางรอง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
26000
โทร. 0 3731 1005 โทรสาร. 0 3731 1602
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
53 หมู่ 6 ถ.บ้านนา-บางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
26110
โทร. 0 3738 1838-9 โทรสาร. 0 3738 1838
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
263 หมู่ 4 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร. 0 4437 1444 โทรสาร. 0 4437 2368

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
30340
โทร. 0 4441 1777 โทรสาร. 0 4441 1119
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0 4444 1525 โทรสาร. 0 4445 2252
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
184 หมู่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
30190
โทร. 0 4449 1497 โทรสาร. 0 4449 1497
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
โทร. 0 4447 1399 โทรสาร. 0 4447 1399
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
30270
โทร. 0 4447 7145 โทรสาร. 0 4447 7393
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
30160
โทร. 0 4437 9260 โทรสาร. 0 4437 9260
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0 4438 9490 โทรสาร. 0 4438 9007
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3220 0783, 0 3220 0779 โทรสาร. 0 3220 0776

204/5 หมู่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0 3432 2681 โทรสาร. 0 3432 5602

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

88 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3273 7185 โทรสาร. 0 3273 7186

176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3552 1617-8 โทรสาร. 0 3552 1617

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

68/13 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
70110
โทร. 0 3221 1407 โทรสาร. 0 3221 1280

554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0 3554 8886 โทรสาร. 0 3558 1678

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0 3236 4397 โทรสาร. 0 3273 1828

1/10 หมู่ 2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
72120
โทร. 0 3557 8460 โทรสาร. 0 3557 8460

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3228 1296 โทรสาร. 0 3228 1231
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

300 หมู่ 1 ถ.อูท่ อง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
72180
โทร. 0 3559 5340 โทรสาร. 0 3559 5340

885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
โทร. 0 3471 1601 โทรสาร. 0 3471 1602

574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0 3556 5059 โทรสาร. 0 3556 5058

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

93/796 หมู่ 7 ถ.มหาชัยวิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
โทร. 0 3441 1844 โทรสาร. 0 3442 6911

1/4 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 1520 โทรสาร. 0 3452 1205

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม

401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทร. 0 3457 6121 โทรสาร. 0 3457 6121

89/14-15 ม.5 ถ.หนองขาหยั่ง-ศูนย์ราชการ ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73210
โทร. 0 3424 2302 โทรสาร. 0 3424 2302
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
30/13 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0 2420 8008  โทรสาร. 0 2420 8009
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0 3457 9248 โทรสาร. 0 3457 9006
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0 3454 1043 โทรสาร. 0 3464 0155

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3249 2300  โทรสาร. 0 3249 2302

91/13 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
84280
โทร. 0 7737 7477 โทรสาร. 0 7737 7477

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
58 ถ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ต.ประจวบคี รี ขั น ธ์ อ.เมื อ ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3261 1051 โทรสาร. 0 3260 3069

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบ�ำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
77120
โทร. 0 3262 2073 โทรสาร. 0 3262 3707

90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 0 7739 7325 โทรสาร. 0 7739 7325

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
77150
โทร. 0 3268 1524 โทรสาร. 0 3268 1453

361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
84110
โทร. 0 7743 1591 โทรสาร. 0 7743 5394

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

218 หมู ่ 1 ถ.ฝ่ า ยท่ า -หนองหั ด ไท ต.พงศ์ ป ระศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0 3269 1883 โทรสาร. 0 3269 1208

259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7751 1159 โทรสาร. 0 7751 1159 ต่อ 125

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0 7736 1110 โทรสาร. 0 7736 2095

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0 7759 9610 โทรสาร. 0 7759 9610

31/15 หมู ่ 3 ถ.สุ ร าษฎร์ - พุ น พิ น ต.วั ด ประดู ่ อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7720 0269, 0 7720 0272 โทรสาร. 0 7720 0405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7727 2683, 0 7727 3482 โทรสาร. 0 7727 3483
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0 7737 9074 โทรสาร. 0 7737 9274
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0 7742 0138 โทรสาร. 0 7742 0222

1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0 7754 1271 โทรสาร. 0 7754 1171
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7781 1192 ต่อ 111 โทรสาร. 0 7781 1192 ต่อ 109
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้ำน�้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0 7641 2156 โทรสาร. 0 7641 1156
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
314/4 ถ.ราษฎร์บำ� รุง ต.ตะกัว่ ป่า อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0 7642 1115 โทรสาร. 0 7643 1328
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0 7657 1452 โทรสาร. 0 7657 1532

36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0 7552 8201 โทรสาร. 0 7552 8710

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชติ สงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0 7631 9173 โทรสาร. 0 7631 9176
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1354 โทรสาร. 0 7561 2982
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0 7569 9447 โทรสาร. 0 7569 9447
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก
160/2 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่ 81110
โทร. 0 7568 1156 โทรสาร. 0 7568 1875
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7537 8607 โทรสาร. 0 7537 8608
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ�้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0 7541 1339 โทรสาร. 0 7541 1584
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0 7538 1001 โทรสาร. 0 7538 1001
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0 7544 3112 โทรสาร. 0 7544 3113
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
80250
โทร. 0 7544 5739 โทรสาร. 0 7544 5741
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
57 ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 07431 1245 โทรสาร. 0 7444 0440
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000
โทร. 0 7444 3862, 0 7431 1841 โทรสาร. 0 7444 3861
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7459 8093 โทรสาร. 0 7459 8102
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�ำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0 7441 1057 โทรสาร. 0 7441 2167
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
90160
โทร. 0 7437 1175 โทรสาร. 0 7437 1175
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0 7439 2293 โทรสาร. 0 7439 2232
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
256 หมู่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. 0 7454 1091 โทรสาร. 0 7454 1091
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 3167 โทรสาร. 0 7461 4217
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน
357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6 ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0 7469 1165 โทรสาร. 0 7469 1165

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก

158 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0 7521 8216 โทรสาร. 0 7521 1326

119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
96120
โทร. 0 7361 1156 โทรสาร. 0 7361 5824

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0 7525 1077 โทรสาร. 0 7525 2254
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0 7527 1053 โทรสาร. 0 7527 1076

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 0 4324 2253 โทรสาร. 0 4323 6452

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0 7528 1466 โทรสาร. 0 7528 2161

3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4022, 0 4322 1218 โทรสาร. 0 4322 4161

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

206 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7471 1022 โทรสาร. 0 7473 0772

647/11 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
โทร. 0 4327 2202-3 โทรสาร. 0 4327 2203

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู
136 หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0 7477 3098 โทรสาร. 0 7477 3098
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0 7329 1125 โทรสาร. 0 7329 1125
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0 7323 0451 โทรสาร. 0 7323 2298
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0 7341 1006 โทรสาร. 0 7341 1006
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7353 2143 โทรสาร. 0 7353 2145
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ
184 หมู ่ 10 ถ.รื อ เสาะสนองกิ จ ต.รื อ เสาะ อ.รื อ เสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0 7357 1189 โทรสาร. 0 7357 1189

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ
294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิธ์ าตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0 4331 1211 โทรสาร. 0 4331 2673
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน�้ำพอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�ำ้ พอง อ.น�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น 40310
โทร. 0 4344 1177 โทรสาร. 0 4344 1447
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทร. 0 4328 6209 โทรสาร. 0 4328 6209
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
201 หมู่ 6 ถ.อภัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0 4325 1397 โทรสาร. 0 4325 1397
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ
416 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
40210
โทร. 0 4329 4838 โทรสาร. 0 4329 4807
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0 4341 4207 โทรสาร. 0 4333 9181
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

1/16 ถ.กีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1611 โทรสาร. 0 4381 4868

486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0 4486 1353 โทรสาร. 0 4486 1353

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด

493 หมู่ 13 ถ.บัวขาว-นามน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0 4385 1323 โทรสาร. 0 4385 1323

175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4351 1513 โทรสาร. 0 4351 5601

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ
372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0 4386 1133 โทรสาร. 0 4386 0362

175 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 2046 ต.สระนกแก้ว
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0 4357 1167 โทรสาร. 0 4357 1167

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

654 ถ.มหาชัยด�ำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 3545 โทรสาร. 0 4371 1127

18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0 4358 1350 โทรสาร. 0 4358 1350

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121 หมู่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0 4379 1566 โทรสาร. 0 4379 1566
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0 4481 1890 โทรสาร. 0 4481 1890
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ
หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0 4488 2677 โทรสาร. 0 4488 2677
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0 4485 1300 โทรสาร. 0 4485 1745
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ�ำเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บ�ำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ต.บ้านชวน อ.บ�ำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0 4412 7105 โทรสาร. 0 4412 7104
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
36210
โทร. 0 4487 2115 โทรสาร. 0 4487 2115
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 3007 โทรสาร. 0 4224 4260
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 7974  โทรสาร. 0 4224 2274
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี
777 หมู่ 15 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
41370
โทร. 0 4233 1240 โทรสาร. 0 4233 1240
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ
470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0 4228 1407 โทรสาร. 0 4228 2579
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง
155 ถ.บริบาลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0 4227 1557 โทรสาร. 0 4227 1557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล�ำภู
186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
39000
โทร. 0 4231 1379 โทรสาร. 0 4231 2163

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

76 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 1611 โทรสาร. 0 4281 1631

182 หมู่ 2 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
47160
โทร. 0 4277 1350 โทรสาร. 0 4277 1350

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน
405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
42110
โทร. 0 4282 1050 โทรสาร. 0 4282 1122

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม

111 ถ.เลย-หล่มสัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0 4289 1357 โทรสาร. 0 4289 1320

366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
48110
โทร. 0 4254 1154 โทรสาร. 0 4254 0151

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
264 หมู่ 5 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0 4284 1033 โทรสาร. 0 4284 1033
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 1145 โทรสาร. 0 4246 0917
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0 4245 1987 โทรสาร. 0 4245 1987
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร. 0 4247 1029 โทรสาร. 0 4247 1029
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
196 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันล�ำ  ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
38000
โทร. 0 4249 1186 โทรสาร. 0 4249 2148
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1413 โทรสาร. 0 4273 0464
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
458 หมู ่ 20 ถ.นิ ต โย ต.สว่ า งแดนดิ น อ.สว่ า งแดนดิ น
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0 4272 1003 โทรสาร. 0 4272 1993

18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 1409 โทรสาร. 0 4251 1409

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง
338 หมู่ 5 ถ.บ้านแพง-โพธิช์ ยั อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทร. 0 4259 1242 โทรสาร. 0 4259 1563
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม
480 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0 4259 9240 โทรสาร. 0 4259 9240

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
โทร. 0 4531 1432 โทรสาร. 0 4531 4704
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4524 3910 โทรสาร. 0 4524 3650
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
62 ถ.นามมนตรี ต.พิ บู ล มั ง สาหาร อ.พิ บู ล มั ง สาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0 4544 1003 โทรสาร. 0 4544 1830
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
34160
โทร. 0 4536 1151 โทรสาร. 0 4536 2317
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย

120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
34170
โทร. 0 4549 1202 โทรสาร. 0 4549 1202

40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะค�ำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0 4465 6019 โทรสาร. 0 4465 6019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ�ำนาจเจริญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

400 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ
37000
โทร. 0 4545 1007 โทรสาร. 0 4545 1077

31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0 4451 1319 โทรสาร. 0 4451 4671

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0 4571 1540-1 โทรสาร. 0 4571 1541

160 หมู่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
33150
โทร. 0 4457 1968 โทรสาร. 0 4457 1968

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ

279 หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
35120
โทร. 0 4578 1353 โทรสาร. 0 4578 2493

775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธปิ ตั ย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์ 32110
โทร. 0 4456 1287 โทรสาร. 0 4456 1287

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย

145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0 4459 9210 โทรสาร. 0 4459 9210

2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
35130
โทร. 0 4579 9101 โทรสาร. 0 4579 9613
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�ำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4461 1597 โทรสาร. 0 4461 1644
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก
178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรรี มั ย์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 31150
โทร. 0 4468 0070 โทรสาร. 0 4468 1757
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล�ำปลายมาศ
726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0 4466 1158 โทรสาร. 0 4466 1499
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0 4463 1135 โทรสาร. 0 4463 1135
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 1475, 0 4561 4277 โทรสาร. 0 4561 4277
ต่อ 110
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์
356 หมู่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0 4566 1455 โทรสาร. 0 4566 1205
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4261 1131 โทรสาร. 0 4261 4185

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0 5335 2012-7 โทรสาร. 0 5335 2012-7 ต่อ 1205
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
330 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5323 3479-80 โทรสาร. 0 5325 2272
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
178 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0 5346 1066 โทรสาร. 0 5346 1066
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
399 หมู ่ 15 บ้ า นใหม่ อ งครั ก ษ์ ต.ข่ ว งเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0 5334 2093 โทรสาร. 0 5382 6981
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันก�ำแพง
36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0 5333 1755 โทรสาร. 0 5339 0582
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0 5329 0004 โทรสาร. 0 5329 7776
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0 5347 1295 โทรสาร. 0 5347 1295
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5345 1123 โทรสาร. 0 5345 1123
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5369 5470 โทรสาร. 0 5362 0024
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
19 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0 5368 1368 โทรสาร. 0 5368 1368

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล�ำพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0 5351 1072 โทรสาร. 0 5356 0901
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน 51130
โทร. 0 5398 0292 โทรสาร. 0 5398 0292
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล�ำปาง
440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 0 5432 2880 โทรสาร. 0 5432 2880
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง 52130
โทร. 0 5428 1388 โทรสาร. 0 5428 1388
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล�ำปาง 52160
โทร. 0 5429 1598 โทรสาร. 0 5432 6771
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5451 1185 โทรสาร. 0 5452 2992
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
54110
โทร. 0 5461 3379 โทรสาร. 0 5461 3379
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
177 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
54140
โทร. 0 5464 8358 โทรสาร. 0 5464 8358
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
106/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0 5471 0578 โทรสาร. 0 5477 4639
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
286 หมู่ 5 ถ.น่าน-ทุง่ ช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร. 0 5479 9010 โทรสาร. 0 5479 9010
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5443 1090 โทรสาร. 0 5448 1990

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5814 โทรสาร. 0 5625 6063

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

13/5 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก�่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0 5445 9226 โทรสาร. 0 5442 0427

158/9 หมู่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5456 โทรสาร. 0 5625 5456

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5371 1655 โทรสาร. 0 5371 3008
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก
5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0 5624 9089 โทรสาร. 0 5624 9508

2180 หมู ่ 1 ถ.คลองชลประทาน ต.เมื อ งพาน อ.พาน
จ.เชียงราย 57120
โทร. 0 5372 1518 โทรสาร. 0 5372 1518

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี

22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร. 0 5379 5666 โทรสาร. 0 5379 5666

1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0 5634 1276 โทรสาร. 0 5634 1275

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท

472 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0 5379 1438 โทรสาร. 0 5365 5208

203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1213 โทรสาร. 0 5641 1600

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

314 หมู่ 1 ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0 5373 1010 โทรสาร. 0 5373 2799

116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0 5653 1344 โทรสาร. 0 5653 2460

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาก�ำแพงเพชร

697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล�ำปาง 52140
โทร. 0 5427 9145 โทรสาร. 0 5427 9145

74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5571 1373 โทรสาร. 0 5571 6577

157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0 5627 1432 โทรสาร. 0 5627 1432

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี
1522 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร
62140
โทร. 0 5577 1277 โทรสาร. 0 5572 6461
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก
9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 1016 โทรสาร. 0 5551 4722
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0 5556 3001 โทรสาร. 0 5554 4511

102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5699 0975-7 โทรสาร. 0 5699 0977

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 1023 โทรสาร. 0 5561 3193
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม
180 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0 5565 9190 โทรสาร. 0 5565 9190
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีส�ำโรง
30/2 หมู่ 1 ต.คลองตาล อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0 5568 1330 โทรสาร. 0 5568 1330
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
104 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0 5564 1555 โทรสาร. 0 5564 1555
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0 5567 1238 โทรสาร. 0 5567 1238
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
2/27-28 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5540 3631 โทรสาร. 0 5540 3630
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0 5531 2100, 0 5531 1375 โทรสาร. 0 5531 1375
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย
391 หมู่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0 5538 9084 โทรสาร. 0 5538 8979

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
66120
โทร. 0 5663 3497 โทรสาร. 0 5663 1011
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0 5662 1210 โทรสาร. 0 5662 2170
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1310 โทรสาร. 0 5671 1444
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก
132 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 1198 โทรสาร. 0 5670 1198
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน
166 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1227 โทรสาร. 0 5676 1227
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1598 โทรสาร. 0 5678 1115
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0 5692 8182 โทรสาร. 0 5692 8182
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1.5    ชอื่ ประเภทธุรกิจ สถานทีต่ งั้ โทรศัพท์และโทรสาร

และสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ
ถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
ชื่อ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�ำ้ สายหลักในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จ�ำหน่ายน�้ำดิบ รวมถึงการผลิตน�้ำประปา

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0 2272 1600

โทรสาร

0 2272 1601-3

สัดส่วนการถือหุ้น

40.20%

ผลการด�ำเนินงาน (ปี 2558)

ผลการด�ำเนินงานปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและ
บริการรวมทัง้ สิน้ 4,366.81 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 124.57 ล้านบาท หรือ 2.94%
(หากไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน จะมีรายได้จากการขายและ
บริการรวม 4,271.13 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 297.81 ล้านบาท หรือ 7.50%) และมีกำ� ไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ จ�ำนวน 1,584.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 250.74 ล้านบาท
หรือ 18.79% เมื่อเทียบกับปี 2557
ผลการด�ำเนินงานปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย ยังคงมีความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น 52.86% และอัตราก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานปกติ 32.96% ส�ำหรับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)
อยู่ที่ 15.76% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 8.04% ซึ่งลดลงจาก
ปี 2557 เนือ่ งจากบริษทั มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพือ่ รองรับความต้องการ
ใช้น�้ำในอนาคต ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับขึ้นเป็น 1.09
เท่า จากเงินกู้เพือ่ น�ำไปช�ำระค่าหุน้ บจก.เอ็กคอมธาราและโครงการก่อสร้างของบริษทั
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาสุทธิจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ แล้ว อัตราส่วน
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.96 เท่า ความสามารถในการช�ำระหนี้ของ
บริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและ
เงินต้น (DSCR) ที่ 2.45 เท่า

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมูลจากนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อค�ำอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ�ำปี 2558
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1.5 Name/Type of business/Location/
Telephone and Fax and the proportion of 25%
or more shares of juristic person held by the
state enterprise
Name

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Type of business/ Develop and manage the main water pipe system in the Eastern
character of
Seaboard of  ailand, distribute the raw water, produce and distribute the water
business
supply.
transaction
Head Office

East Water Building, 23-26th floor, 1 Soi Vibhavadi-Rungsit 5, Vibhavadi Rungsit Road,
Chompol, Chatujak, Bangkok 10900

Telephone

0 2272 1600

Fax

0 2272 1601-3

Ratio of
Shareholder

40.20%

In 2015, the operating performance of the company and its subsidiaries
earned a total revenue from the sales and services of Baht 4,366.81 million which
has increased by Baht 124.57 million or 2.94 percent of the previous year. (When
excluding the revenue from the construction under the concession contract, the
total revenue from the sales and services would be Baht 4,271.13 million which
was an increase of Baht 297.81 million or 7.50 percent). The net profit of the
shareholders of the parent company was Bah1,584.94 million which has increased
by Baht 250.74 million or 18.79 percent of the year 2014.
From their performance in 2015, the company and its subsidiaries are
capable of making a rather good profit with the gross profit margin of 52.86
percent and the net profit margin of 32.96 percent from the normal operation.
The return on equity (ROE) was 15.76 percent and the return on asset (ROA)
was 8.04 percent which was lower than the ROE and ROA in 2014 due to the
company’s investment in a large-scale project to cope with the future demand
of water. Meanwhile, the debt to equity ratio has increased by 1.09 times as a
result of the loan for payment of the shares of EGCOM Tara Company Limited
and the construction project of the company. However, in considering the net
bank deposit and the short- term investment, the debt to equity ratio is equal to
0.96 times and the company’s solvency is still at the good level with the debt
service coverage ratio (DSCR) of 2.45 times.
http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html   Information from Investor Relations, Management
Discussion and Analysis for the year 2015
Operating
Performance
(Year 2015)
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1.6 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
เปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2558  มีจ�ำนวน  4,664.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 648.46  ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2557  รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง  สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) – สุทธิ ปี 2558
กิจกรรมด�ำเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

11,521.55
(10,725.57)
(147.52)
648.46
4,015.96
4,664.42

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2558 มีจ�ำนวน 11,521.55 ล้านบาท ประกอบด้วย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 11,425.56 ล้านบาท  รายการ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เงินสดรับจากก�ำไรสุทธิ 6,149.09  ล้านบาท  และจากรายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปี ทีไ่ ม่ใช่เงินสด จ�ำนวน
5,276.47  ล้านบาท  ได้แก่ รายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ  และ ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวร และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  มีจำ� นวน 10,725.57  ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่จา่ ยลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  จ�ำนวน 147.51 ล้านบาท  เนือ่ งจาก กปภ. น�ำรายได้สง่ รัฐ 3,320.50 ล้านบาท
โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงิน 841.48 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่า 1,908.30 ล้านบาท และเงินรับจากงบประมาณ
อุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 3,522.77 ล้านบาท และรับเงินจากพันธบัตร
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญในรอบปี
หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

2556

เปลีย่ นแปลงปี 2558 กับ 2557
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน

  7,323.29

+284.65

+4.04

สินทรัพย์รวม

97,407.98 89,225.98 87,906.05 +8,182.00

+9.17

หนี้สินหมุนเวียน

  8,603.75

+433.36

+5.30

หนี้สินรวม

61,606.62 56,478.74 58,049.93 +5,127.88

+9.08

ส่วนของทุน

35,801.36 32,747.23 29,856.12 +3,054.13

+9.33

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

  6,968.38   7,185.77

6,581.79

-217.39

-3.03

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน ดบ.จ่ายและภาษี (EBIT)   8,484.34   8,533.88

8,044.20

-49.54

-0.58

11,311.11 11,184.63 10,223.45

+126.48

+1.13

EBITDA
ก�ำไรสุทธิ

7,038.64 11,158.94
8,170.39 10,508.02

6,111.73

5,775.41

6,192.42

+336.32

+5.82

อัตราก�ำไรสุทธิ  ( % )

22.56

22.20

24.65

+0.36

+1.62

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ( % )

31.17

32.80

32.02

-1.63

-4.97

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  (เท่า)

0.85

0.86

1.06

-0.01

-1.16

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

3.62

3.09

4.34

+0.53

+17.15

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งหมด (เท่า)

0.06

0.27

0.26

-0.21

-77.78

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)

8.66

9.03

8.17

-0.37

   -4.10

63.25

63.30

66.04

-0.05

-0.09

1.72

1.72

1.94

0

0

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สิน ( % )
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการ
• อัตราก�ำไรสุทธิ ปี 2558 เท่ากับ 22.56  เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.62  เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากดอกเบีย้ จ่ายจากประมาณการ
หนีส้ นิ ฯ ทีล่ ดลงเกิดจากในปี 2558 ราคาซือ้ น�ำ้ ทีป่ ระมาณการจนสิน้ สุดสัญญามีการปรับตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ซึง่ มีคา่ ต�ำ่ กว่า
ในปี 2557 ท�ำให้ดอกเบีย้ จ่ายจากการประมาณการหนีส้ นิ ค่าน�ำ้ ประปาเอกชนร่วมลงทุนมีจำ� นวนลดลง
• อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน  ปี 2558 เท่ากับ 31.17 ลดลงร้อยละ 4.97 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากค่าเสือ่ มราคา ค่าวัสดุการผลิตและค่าไฟฟ้า ค่าจ้างและบริการ  คา่ วัสดุดำ� เนินการและอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ยบุคลากร  
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สภาพคล่องของกิจการ
• อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ในปี 2558   มีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียนคิดเป็น 0.85 เท่าของหนีส้ นิ หมุนเวียน ลดลงจากปีกอ่ น
คิดเป็นร้อยละ 1.16   เนื่องจากในปีน้ีมีสินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลง จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
• อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
ปี 2558 คิดเป็น 3.62 เท่าของดอกเบีย้ จ่าย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
17.15 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากในปี 2558 ดอกเบีย้ จ่าย
จากประมาณการหนี้สินฯ ลดลงเกิดจากดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ทีม่ คี า่ ต�ำ่ กว่าในปี 2557 ท�ำให้ดอกเบีย้ จ่ายมีจำ� นวนลดลง
จากปี 2557
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
• อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2558 เท่ากับ
0.06 เท่า ลดลงร้อยละ 77.78 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น พบว่ามีการใช้
สินทรัพย์ทมี่ อี ยูก่ อ่ ให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้
• ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2558 เฉลีย่ 8.66 วัน
ลดลงร้อยละ 4.10 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น  เนือ่ งจากในปี 2558
ส่วนของลูกหนีร้ าชการ  หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณค่าสาธารณูปโภคมากขึน้ ท�ำให้ กปภ. ได้รบั ช�ำระหนี้
ทีค่ งค้างจากหน่วยงานราชการมากขึน้   
ความสามารถหรือความเสีย่ งในการกูย้ มื
• อัตราส่วนหนี้สิน คือสัดส่วนระหว่างหนี้สินรวม
ต่อสินทรัพย์รวม ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 63.25 ลดลงจากปีกอ่ น
ร้อยละ 0.09
• อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน คือสัดส่วนระหว่างหนีส้ นิ รวม
ต่อส่วนของทุน คิดเป็น 1.72 เท่า ซึง่ เท่ากับปีกอ่ น
ผลการด�ำเนินงานด้านอืน่ ๆ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ให้ความส�ำคัญ
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปา ตลอดจน
การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ กปภ.ยังปลูกฝังจริยธรรมให้
พนักงานทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริต โปร่งใส และต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมส่งเสริมค่านิยมความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ไปสูส่ งั คมไทย ทัง้ นี้ กปภ.ยังส่งมอบความสุขให้ประชาชนผูใ้ ช้นำ�้
ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการเกี่ยวกับด้านชุมชน และสังคม กปภ.มุ่ง
ส่งเสริมสุขอนามัยของเยาวชน เพื่อให้ได้ดื่มน�้ำสะอาดขณะ
อยูใ่ นโรงเรียน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมคี ณ
ุ ภาพ จึงได้จดั ตัง้
โครงการ “PWA น�ำ้ ดืม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยติดตัง้
ตูท้ ำ� น�ำ้ เย็นไร้สารตะกัว่ ให้แก่โรงเรียนทีข่ าดแคลนน�ำ้ ดืม่ สะอาด
เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคน�ำ้ สะอาดอย่างปลอดภัย ทัง้ นี้
กปภ.ยังได้รเิ ริม่ โครงการ “ชุมชนคนรัก กปภ.” เป็นการบูรณาการ
กิ จ กรรมที่ กปภ.ท� ำ เพื่ อ ลู ก ค้ า และสั ง คมเข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น
ไม่เพียงแค่ให้ลกู ค้ารูส้ กึ พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการเท่านัน้
แต่ยงั มีกจิ กรรมทีส่ ร้างความผูกพันภักดีในระยะยาวและแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
โครงการเกีย่ วกับผูบ้ ริโภค กปภ. ได้จดั ตัง้ ศูนย์ประปา
ทันใจเพือ่ ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทันทีโดยมีมสิ เตอร์
ประปา เป็นตัวแทนให้บริการเข้าถึงประชาชนด้วยความรวดเร็ว
ด้วยโครงการ “ประปาทันใจเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ตาม
แนวคิด “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ม่ได้
รับความสะดวกจากการใช้นำ�้ ประปาให้มคี วามสุขกับการด�ำรง
ชีวติ ประจ�ำวัน อีกทัง้ กปภ.ยังได้จดั ตัง้ โครงการ “มุง่ มัน่ เพือ่ ปวงชน
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (เติมใจให้กนั )” เป็นโครงการมุง่ ส่งเสริม
ความใกล้ชิดกับประชาชน ตามแนวทางลดความเหลื่อมล�้ำ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีทีมให้บริการประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของประชาชนให้
อยู่ในสภาพสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยโดยไม่คดิ ค่าแรง
พร้อมเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้นำ�้ อย่างคุม้ ค่าเพือ่
ช่วยกันรักษ์โลก
โครงการเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม กปภ.ร่ ว มมื อ กั บ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื จัดตัง้ โครงการ “น้อมใจ
ถวาย 6 ล้านกล้า ฟืน้ ฟูปา่ อนุรกั ษ์  เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
สนองพระราชด�ำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และจัดตัง้ โครงการ “โรงเรียนประหยัดน�ำ้ ” เพือ่
มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�ำ 
้ และสามารถเป็นตัวแทนในการรณรงค์เรือ่ งการ
ประหยัดน�ำ้ ได้
ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังทีด่ ำ� เนินการ
โดย บริษทั Thai Rating and Information Service Co., Ltd.
หรือ TRIS ซึง่ ในปี 2558 กปภ.ได้รบั คะแนนประเมินผล เท่ากับ 4.2372
(คะแนนเต็ม 5) แม้วา่ กปภ.จะเป็นองค์กรเชิงธุรกิจเพือ่ สังคมทีม่ ี
ผลก�ำไรน�ำส่งรัฐไม่มากแต่มผี ลการด�ำเนินงานน่าพึงพอใจ
ส� ำ หรั บ สถิ ติ ข ้ อ ร้ อ งเรี ย น ปี 2558 พบว่ า มี ส ถิ ติ
ข้อร้องเรียน รวมทัง้ สิน้ 131,155 ครัง้ จากด้านการร้องเรียน
ทั้งหมด 6 ด้าน โดยข้อร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับคือ
ด้านปริมาณน�ำ ้ ร้อยละ 36.81 ด้านท่อแตกรัว่ (ขนาด < 2 นิว้ ลงมา)
ร้อยละ 36.31 และด้านการบริการ ร้อยละ 14.90

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

ในปี 2558 กปภ.ได้ท�ำตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
(ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 โดยมุ่งมั่นใส่ใจในทุกขั้นตอน
การผลิต จัดส่ง และให้บริการน�ำ้ สะอาดแก่ประชาชน ตามโครงการ
จัดการน�ำ้ สะอาด (Water Safety Plan หรือ WSP) ซึง่ เป็น
แนวทางที่ กปภ.น�ำมาใช้ในการจัดการคุณภาพน�ำ ้ ติดตามตรวจสอบ
ขัน้ ตอนการผลิตน�ำ้ ประปาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
อย่างต่อเนือ่ ง จนได้นำ�้ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐานตามองค์การอนามัย
โลก (WHO) ส่วนในด้านกระบวนการควบคุมคุณภาพน�ำ้ ตาม
มาตรฐาน กปภ.ได้กอ่ สร้างอาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ (LAB
CLUSTER) โดยมีนกั วิทยาศาสตร์ทมี่ คี วามช�ำนาญเฉพาะทาง
ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต
อย่างพิถพี ถิ นั
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
ในปี 2558 กปภ. ได้กำ� หนดทิศทางการพัฒนาองค์กร
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AEC) ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ
กปภ. ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
ได้ทั้งสิ้น โดยเน้นภารกิจหลักในการบริการน�้ำประปาอย่าง
ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบเป็นล�ำดับทีม่ คี วามส�ำคัญ
สูงสุด และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งด้วยการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ ทีจ่ ะส่งมอบความสุขให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ทัว่ ประเทศอย่าง
ทัว่ ถึงนัน้ กปภ. จึงต้องประเมินปัจจัยในอนาคตทีอ่ าจส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานและฐานะการเงิน ดังนี้
1. ปัจจัยทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กปภ. แต่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต คือ
1.1 ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน�้ำใน
ฤดูแล้ง กปภ. ได้เตรียมวางแผนแนวทางรับมือภัยแล้งและแก้ปญั หา
ขาดแคลนน�ำ้ ดิบส�ำหรับผลิตน�ำ้ ประปา โดยให้ กปภ.ทัง้ 234
สาขาทัว่ ประเทศ ปรับปรุงสระเก็บน�ำ้ ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
และสูบน�ำ้ ดิบให้เต็มอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ กปภ.สาขาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
เสีย่ ง ได้เตรียมปรับแผนการผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาให้เป็นเวลา
เพื่อรักษาปริมาณน�้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน�้ำประปาใน
ฤดูแล้ง ส�ำหรับ กปภ.สาขาทีไ่ ม่มนี ำ�้ ดิบเหลือ จะใช้รถบรรทุกน�ำ้
ไปรับน�ำ้ ประปาจาก กปภ.สาขาทีใ่ กล้เคียงแทน
1.2 แนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศ ในปี 2558
เศรษฐกิจทยอยฟืน้ ตัวต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ผลบวกเพิม่ เติมจาก
ปัจจัยชัว่ คราว แต่อย่างไรก็ตาม การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีไ่ ม่
ทั่วถึงในทุกภาคส่วนส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ใน
ระดับต�ำ่ คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางการเงินของ
กปภ. ท�ำให้ขยายงานไม่ได้ตามความต้องการของประชาชน และ
การประปาส่วนภูมภิ าคต้องเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเผชิญ

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น
โดยต้องพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนที่ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
แบบคงทีห่ รืออัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ มารองรับ รวมทัง้ ยังมีแผนการ
ออกพันธบัตรเงินกู้ เพือ่ น�ำมาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทมี่ ี
ผลตอบแทนคุม้ ค่า
1.3 ผลกระทบจากโครงการเอกชนร่วมลงทุน  
กปภ. ต้องสนองรับนโยบายรัฐบาลโดยรับซื้อน�้ำตามสัญญา
โครงการเอกชนร่วมลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาน�้ำจ�ำหน่าย
ดังนัน้ กปภ.จึงก�ำหนดมาตรการลดการขาดทุนโครงการเอกชน
ร่วมลงทุน เพิม่ สัดส่วนน�ำ้ จ�ำหน่ายต้นทุนต�ำ ่ โดย กปภ.ลงทุน
ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาเอง (กปภ.ผลิตเอง) และเร่งลด
อัตราน�ำ้ สูญเสียในพืน้ ทีโ่ ครงการพร้อมทัง้ ปรับปรุงการท�ำงานให้
มีประสิทธิภาพเพือ่ ต้นทุนทีล่ ดลง รวมทัง้ ควรก�ำหนดราคาค่าน�ำ้
ทีส่ อดคล้องกับต้นทุนด้วย
2. ปัจจัยทีอ่ ยูภ่ ายในกรอบอ�ำนาจหน้าทีข่ อง กปภ.
ซึง่ กปภ.สามารถบริหารจัดการได้
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ การช�ำระค่าน�้ำ 
การขอติดตัง้ และ Call Center โดยพัฒนากระบวนการใน
การให้บริการผูใ้ ช้นำ �้ การรวบรวมข้อมูลทางด้านรายได้จากการให้บริการ
การเชือ่ มโยงข้อมูลผูใ้ ช้นำ�้ ระหว่าง กปภ.สาขา กปภ.เขต และ
กปภ. ส�ำนักงานใหญ่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้
ยังจัดท�ำโครงการระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ระยะ
ที่ 3 เพือ่ ใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ทัง้ การสอบถามข้อมูล การรับแจ้งเหตุ และการให้บริการต่าง ๆ
พร้อมทัง้ แจ้งผลกลับไปยังผูใ้ ห้บริการ
2.2 การบริหารการจัดการให้มผี ลก�ำไรเชิงธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ งโดยการเพิม่ รายได้และควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และติดตามผลกระทบทางการเงิน Scenario
Planning โดยจัดท�ำแบบจ�ำลอง (Model) วิเคราะห์แผนการเงิน
ระยะสัน้ และระยะยาว ในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมิน
สถานการณ์ความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ กปภ.สามารถ
บริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ จัดหา
แหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงขยายระบบประปาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้นำ�้ ของประชาชน
2.3 กปภ.วางแผนและสรรหาอัตราก�ำลังให้
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร โดยทบทวนกรอบอัตราก�ำลัง
และการจัดท�ำแผนจัดสรรอัตราก�ำลังเพื่อให้มีอัตราก�ำลัง
เพียงพอสอดคล้องกับบทบาทภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน โดยควบคุมค่าใช้จา่ ย
ด้านอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก�ำลังของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนามีความรูค้ วามสามารถ
เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมาย
39

Annual Report 2015
Provincial Waterworks Authority

1.6 Financial summary
Changes in cash flow
As at 30 September 2015, the cash and cash equivalents of PWA amounted to Baht 4,664.42 million
or a net increase of Baht 648.46 million from 2014. Details of changes are summarized as follows:
Unit : Million Baht
Net cash flow from (Used in ) 2015
Operating activities
Investing activities
Financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

11,521.55
(10,725.57)
(147.52)
648.46
4,015.96
4,664.42

In 2015, the net cash flow from the operating activities totaled Baht 11,521.55 million comprising
the following:
The operating income prior to the change in operating assets and liabilities gain amounted to Baht
11,425.56 million. The significant transactions were the cash received from the net income of Baht 6,149.09
million and a non-cash of net income adjustment of Baht 5,276.47 million comprising bad debts and
doubtful accounts, depreciation -fixed assets and operating liabilities from the accounts payable-trade
and others, accrued expenses and other current liabilities.
The net cash used in investing activities amounted to Baht 10,725.57 million due mainly to the
investment in assets, assets under construction of the water supply rehabilitation and expansion project
and an advance payment of the construction cost.
The net cash used in financing activities amounted to Baht 147.51 million resulting from the
remittance to the Ministry of Finance of Baht 3,320.50 million consisting of the interest paid of Baht 841.48
million, liabilities on lease agreements of Baht 1,908.30 million, cash received from the government fund
with an unearned revenue of 3,522.77 Baht million and the bond payment.
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Significant financial data
Unit : Million Baht
2015

2014

2013

Changes in 2015 & 2014
Increase/ Percentage
Decrease

Financial position and operating performance
Current assets

  7,323.29

+284.65

+4.04

Total assets

97,407.98 89,225.98 87,906.05 +8,182.00

+9.17

Current liabilities

  8,603.75

+433.36

+5.30

Total liabilities

61,606.62 56,478.74 58,049.93 +5,127.88

+9.08

Equities

35,801.36 32,747.23 29,856.12 +3,054.13

+9.33

Income from operation

  6,968.38   7,185.77

6,581.79

-217.39

-3.03

Earning before interest expense & tax (EBIT)

  8,484.34   8,533.88

8,044.20

-49.54

-0.58

EBITDA

11,311.11 11,184.63 10,223.45

+126.48

+1.13

Net income

7,038.64 11,158.94
8,170.39 10,508.02

6,111.73

5,775.41

6,192.42

+336.32

+5.82

Net profit margin  ( % )

22.56

22.20

24.65

+0.36

+1.62

Operating profit margin ( % )

31.17

32.80

32.02

-1.63

-4.97

Current ratio  (times)

0.85

0.86

1.06

-0.01

-1.16

Interest coverage ratio (times)

3.62

3.09

4.34

+0.53

+17.15

Return on assets (times)

0.06

0.27

0.26

-0.21

-77.78

Average collection period (days)

8.66

9.03

8.17

-0.37

   -4.10

63.25

63.30

66.04

-0.05

-0.09

1.72

1.72

1.94

0

0

Financial Ratio

Debt ratio (%)
Debt to equity ratio (times)

Financial ratio
Profitability of business
• Net profit margin In 2015, the net profit margin was 22.56, an increase of 1.62 percent compared
to the previous year due to the decrease in interest payment from provisions for debts from private joint
venture contracts resulting from the declining rate the price of the purchased water according to the consumer
price index (CPI).
• Operating income In 2015, the operating income amounted to 31.17, a decrease of 4.97 percent of the
prior year resulting from an increase in the operating expenses from depreciation, the cost of production materials
and electricity, wages and service fees, operating materials and other expenses including employees’ expenses.
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Liquidity of business
• Current ratio In 2015, the current assets were
0.85 times of the current liabilities, a decrease of 1.16
percent from the year 2014 due to a decline in the
current assets, the cash and cash equivalents.
• Interest coverage Ratio In 2015, the interest
coverage ratio was 3.62 times of the interest payment,
an increase of 17.15 percent compared to the previous
year, derived from a decrease in interest payment in
2015 resulting from the declining rate of the consumer
price index (CPI) index.
Operating efficiency
• Return on asset ratio In 2015, the return on
asset amounted to 0.06 times, a decrease of 77.78
percent of the preceding year owing to the use of
current assets to generate more income.
• Average collection period In 2015, the average
collection period was 8.66 days, being decreased by
4.10 percent compared to the prior year as the account
receivables from the public sector could settle their
water bills faster as more budget had been allocated.
Financial leverage or risks for making loans
• Debt ratio The debt ratio was the ratio of total
liabilities to total assets. The debt ratio in 2015 was
63.25 percent, having declined by 0.09 percent from
the preceding year.
• Debt to equity ratio The debt to equity ratio
was the ratio of total liabilities to total equity. The debt
to equity ratio in 2015 was 1.72 times, the same amount
as the one of the previous year.
Performance of PWA in other areas
PWA has given importance to the increase of
efficiency in the production, distribution and service of
water supply with sufficiency and coverage in accordance
with the standards of the World Health Organization
(WHO). Moreover, PWA has promoted the work ethics
in all employees to ensure that they perform their job
with honesty, transparency, with the anti- corruption
attitude and are willing to promote the widespread of
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the honesty value in the Thai society. PWA has been
providing the customers with happiness through the
following projects:
Projects concerning the community and
society To promote the health and sanitation of the
young students by means of the availability of clean
drinking water in schools in response to the initiative
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
in the development of the quality of the youth, the
project “PWA Drinking Water in Schools to commemorate
the 60th Birthday Anniversary of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn” has been prepared
by PWA. The project includes the installation of the
lead-free water cooler in the schools which lack
clean drinking water so that the students have clean
water which is safe to drink. Moreover, the project  of
“PWA Loving Community” which is an integration of
the activities of PWA for the customers and for the
community has been implemented. The project aims,
not only to increase the for the customers’ satisfaction
in PWA’s product and service, but also to promote a
long-term relationship and loyalty representing the
social responsibility of PWA.
Projects concerning the consumers PWA has
established a Center to provide a one-stop service
in water supply with the help of “Mr. Water Supply”
as a service agent. The project “ Fast water supply in
commemoration of the 60th Birthday Anniversary of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”
has been prepared under the concept of “Getting rid
of suffering, bring back happiness” with the objective
to relieve the people who have had constraint in
reaching the water supply to be more comfortable
with their everyday life. The PWA project of “For
the benefit of the people, in commemoration of
the 60th Birthday Anniversary of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn” has an objective of
promoting the close relationship between PWA with the
public in accordance with the policy of the Ministry of
Interior in reducing the inequality among the people.
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Under this project, a service team is available by PWA
to conduct an inspection and a repair, without charge,
of the housing water supply system to be in a clean,
safe and hygienic condition. In addition, promotion of
the knowledge and understanding in the economical
and worthwhile use of water is undertaken by PWA for
the purpose of environmental conservation.
Projects concerning the environment PWA,
in cooperation with the Department of National Parks,
Wildlife and Plants, has prepared a project of “6 million
seedlings for reforestation in commemoration of the
60th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn in response to the initiative of
the Princess in the natural resources and environment
conservation.
PWA has prepared a project of “Water-saving
Schools” to promote participation of the youth in the
conservation of water resource and to enable them
to become PWA representatives in the water saving
campaign.
PWA has been subjected to the monitoring
and evaluation system of the state enterprises of the
Ministry of Finance conducted by the Thai Rating and
Information Service Co. Ltd. (TRIS). The result of the
evaluation of PWA performance in 2015 was 4.2372
(full scores =5). PWA is a social enterprise with not so
large amount of remittance to the Ministry of Finance.
However, the performance of PWA was at a satisfactory
level.
According to the complaints statistics, the number
of complaints in 2015 was 131,155. Among the 6
areas, the top 3 priorities were complaints concerning
the amount of water (36.81 percent), breakage of the
pipelines (dimension of <2 inches) (36.31 percent) and
PWA service (4.90 percent).
In 2015, PWA has performed its task in accordance
with its organizational strategic plan (2nd edition)
(2012-2016) with close attention to every step in the
procedure of production, distribution and service of
clean water to the public under the project “Water
Safety Plan (WSP)” which is the guideline used by PWA

in water quality management and surveillance so as to
obtain the clean and safe water which is in compliance
consistently with the standard. The water obtained
complies with the standard of the World Health
Organization (WHO). Regarding the quality control of
the water quality, a lab cluster has been established by
PWA and staffed by specialized scientists to control the
chemical use in each step in water production.
Main factors and main influence which may
affect the future operation or financial position of
PWA
In 2015, PWA has established its direction in
organizational development in participating in the ASEAN
Economic Community (AEC) based on the organizational
strategic plan, all of which can be related to the
preparation to become an AEC member. The focus was
on the main mission of PWA in providing water supply
to the responsible areas followed by the development
of the organization continuously in accordance with a
systematic plan so as to be able to deliver happiness to
all customers countrywide. To this end, it is necessary to
evaluate the following factors which may have effects
on the future operation or financial position of PWA:
1. Factors beyond the control of PWA. The
following factors are uncontrollable by PWA, but may
have an impact on the future operation or financial
position of PWA:
1.1 Draught and water shortage in the
draught season. PWA has prepared to cope with the
problems on draught and shortage of raw water for
water supply production by assigning the 234 PWA
branches all over the country to improve and maintain
the good condition of the reservoirs and to ensure that
they are filled with water at all time. Moreover, the
PWA branches in the area liable to draught will adjust
the production and distribution plan regularly to ensure
the sufficiency of the amount of raw water for water
supply production during the draught season. For the
PWA branches of which the raw water is not available,
the water will be transferred by trucks from the nearby
branches.
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1.2 The trend of domestic economy. In
2015, the domestic economy has a trend to be under
gradual and continuous recovery with the additional
positive result from the part-time factors. However,  the
recovery of the economy which has not yet reached
all regional areas of the country and resulted in the
relatively low investment of the private sector may
have an impact on the financial factor of PWA. As a
consequence, PWA may not be able to expand its
operation as much as expected by the people.
Moreover, PWA has to be prepared for the risk caused
by the fluctuation in the rate of interest and rate of
exchange. PWA has to consider choosing the funding
source which offers a constant rate of interest or low
rate of interest and supported with a plan of bonds
issuance for investment in large scale project with
worthwhile benefit.
1.3 The impact from the private joint
venture contract. In response to the government policy,
PWA has to purchase raw water in accordance with the
private joint venture contract at a higher rate than a
selling rate. Therefore, PWA has established a measure
to reduce the loss in the private joint venture contract
by means of increasing the proportion of the low-cost
water through the investment in the construction and
rehabilitation of its own water supply project (PWA’s
own production), accelerating the reduction of the
water loss in the project area and improving the efficiency
of their operation for the purpose of cost reduction.
Moreover, the rate of water fee should be considered
to be reasonably in line with the cost.
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2. Factors under the authority of PWA.
The factors which could be managed by PWA are
as follows:
2.1 Development of the information
system. The development of the information system
concerning payment of the water fee, application for
water service and the call center will be undertaken by
means of the improvement of the procedure in providing
service, collection of information regarding revenue
from the service and the making the optimum use of
information on customers by linking the information
among the PWA branches, areas and Headquarters.
Moreover, PWA has prepared the third phase of the call
center project under which the call center will serve
as the center for information retrieval and information
service, enquiry point and emergency point and other
services of which the customers will be informed of
the result or action to the request.
2.2 Management of the profitability on a
continuous basis. For the purpose of management of
the profitability on a continuous basis, PWA will make
an attempt to increase efficiently the income and
control the expenditure. Moreover, PWA will monitor
the financial effect, the scenario planning by means of a
model, analyze the short- term and long-term financial
plans in the regular analysis, conducting follow-up and
risk evaluation to achieve the efficiency in the financial
management. PWA will try to find the funding sources
for the investment in the expansion and rehabilitation
of the water supply system to meet the demand for
water of the people.
2.3 Manpower planning and recruitment
to be in line with the direction of the organization.
PWA will make a review on the manpower framework
and prepare a plan in recruiting sufficient manpower
in line with the role and responsibility according to the
strategic plan and the requirements of the organization.
The expenditure in human resources will be controlled
to be corresponding to the manpower of each unit
so that the development of human resources can be
conducted to improve their capability in performing
their duty with achievement.
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ด้านธุรกิจ
• อปท.มีอ�ำนาจในการจัดหาสาธารณูปโภคตาม
กฎหมายจัดตั้ง

ด้านปฏิบตั กิ าร
• แหล่งน�้ำดิบได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
สภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลง สภาพอากาศแปรปรวน
เกิดปัญหาน�้ำเสีย น�้ำเค็ม น�้ำท่วม ภัยแล้ง
• ขาดการแก้ปัญหาการจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
• ต้นทุนน�ำ้ ประปาทีซ่ อื้ จากผูข้ ายในโครงการเอกชน
ร่วมลงทุนมีราคาสูง

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
สืบเนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปีงบประมาณ
2558 อยูใ่ นช่วงฟืน้ ตัว จากการขยายการลงทุนของภาครัฐ
ตลอดจนภาคอุ ต สาหกรรม และภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาคเกษตรจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภยั แล้ง ประกอบกับภาคการลงทุน
และภาคการส่งออกที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัวก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีด้วยพื้นฐานของธุรกิจ
น�ำ้ ประปา ซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีพของประชาชน และเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ
ของภาคธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจน�้ำประปายังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง สะท้อนจากจ�ำนวนผูใ้ ช้นำ 
�้ และปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่าย
ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีอัตราการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาคมีจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 3.956 ล้านครัวเรือน และมีปริมาณ
น�้ำจ�ำหน่ายรวมกว่า 1,174 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ซึ่งมีผู้ใช้น�้ำทั้งสิ้น 3.779 ล้านครัวเรือน และมีปริมาณ
น�้ำจ�ำหน่ายรวม 1,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 4.69
และ 4.98 ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว งปี ง บประมาณ
2559 นัน้ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2558 (สศช., 2558) เนื่องจากการ
ด� ำ เนิ น มาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ รวมทั้ ง
การลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจ ตลอดจนกระตุ้นการลงทุนของ
ภาคเอกชน และกระจายความเจริญในส่วนภูมภิ าค ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น อันจะส่งผลดี
ต่อภาคการส่งออก และภาคการท่องเทีย่ ว เหล่านีท้ ำ� ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคคาดว่า ความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ให้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาคจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
แต่อย่างไรก็ดใี นปีงบประมาณ 2559 นีป้ ระเทศไทยมีแนวโน้ม
ที่ จ ะเกิ ด ภาวะภั ย แล้ ง ที่ รุ น แรง และยาวนานกว่ า ปี ที่
ผ่ า น ๆ มา ตลอดจนปั ญ หาการขาดแคลนแหล่ ง น�้ ำ ที่
เหมาะสมส�ำหรับใช้อุปโภคและบริโภคทั้งในด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้วางแผนรองรับความเสี่ยง
ดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านโครงการต่าง ๆ
เช่น โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งน�้ำ  โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำส�ำรอง โครงการ
เชื่อมโยงเส้นท่อเพื่อส่งน�้ำในรูปแบบเครือข่าย เป็นต้น
เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการประชาชน
ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืนต่อไป
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าคั่น
2.หน
โครงสร้
โครงสรางการบริหาารจังการบริ
ดการองคกร หารองค์กร
2.1 ผังผู้บริหาร กปภ. ปี 2558
ผังโครงสร้างองค์กร
2.2 คณะกรรมการ
2.3 คณะผู้บริหาร
2.4 โครงสร้างอัตราก�ำลัง
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คณะกรรมการ กปภ. ปี 2558
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นายจิรชัย มูลทองโร่ย
•

ประธานกรรมการ กปภ. (ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
• อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุ่น 93 วิทยาลัยปกครอง พ.ศ. 2532
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัย
มหาดไทย พ.ศ. 2548
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2558  
• หลักสูตร RCP รุ่นที่ 37 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2558
ประสบการณ์การท�ำงาน
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี
• เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
• รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• ผู ้ อ� ำ นวยการกองเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• ผู ้ อ� ำ นวยการกองคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นฉลาก ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ต รวจการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด นนทบุ รี ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• ปลัดอ�ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ต�ำแหน่งงานปี 2558
• รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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นายมณฑล สุดประเสริฐ
•
•
•
•
•

กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่
1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน)
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการบริหาร กปภ.
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย
พ.ศ. 2548
หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101  พ.ศ.  2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
หลั ก สู ต ร โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (นบส. 2)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน พ.ศ. 2556

•
•
•

หลักสูตรกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.) รุน่ ที่ 18 สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557   
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•

รองเลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบ.ต.)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

นายแพทย์พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์
•
•
•
•
•

กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมือ่ วันที่ 2 ก.ย.
2556 – ปัจจุบัน)
กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กปภ. (CG&CSR)
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรระบาดวิทยา สาขาระบาดวิทยา แพทยสภา
ปริญญาเอก Ph.D. Health Planning and Financing, University
of London, U.K.
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 พ.ศ. 2549
หลักสูตรการเมืองการปกครองฯ รุน่ ที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2555 - 2556
หลักสูตรบริหารหลักทรัพย์ รุน่ ที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2556
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 212 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย พ.ศ. 2558
หลักสูตร FSD รุ่นที่ 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2558

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•

อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•

อธิบดีกรมอนามัย

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

•

•
•
•

•

•

•

กรรมการ กปภ. (ตามค�ำสั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
กรรมการอิสระ
อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. (CG&CSR)  
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Wharton Advanced Management Program,
University of Pennsylvania USA พ.ศ. 2543
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2543   
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน พ.ศ. 2549
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2552
หลักสูตร ACP รุ่นที่ 27 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2552
หลักสูตร FSE รุ่นที่ 6 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยพ.ศ. 2553
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2555

•

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2555
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. 2555
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 4 ส�ำนักงานศาลปกครอง พ.ศ 2555
หลักสูตร DCPU รุ่นที่ 4/2015   สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2558  

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลพอร์ซเลน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
ประธานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ MAI
กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จ�ำกัด

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ต่างด้าว จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ำกัด
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
กรรมการ โครงการประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อนุกรรมการ โครงการประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการแห่งปี
ประจ�ำปี 2551/2552/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
คณะท�ำงานวินัยกรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
กรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดท�ำ  “ดัชนีความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคมไทย” (Thailand CSR Index) ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรรมการพิจารณาเนื้อหาวิชาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

•
•

ที่ปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF
ประเทศไทย
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั จัดการกองทุนรวม
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการอิสระ บริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการและประธานอนุกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง
กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธศิ าสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั
ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี
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พลเอก วิชติ ศรีประเสริฐ
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ กปภ. (ตามค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน)
ประธานอนุกรรมการบริหาร กปภ.
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว้ า่ การ กปภ.
ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ
กปภ.
รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
หลักสูตรหลักประจ�ำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 64
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี ระดับบริหาร รุ่นที่ 3
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 208 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2558  
หลักสูตร RCP รุ่นที่ 37 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัท   ไทย พ.ศ. 2558  

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•
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รองปลัดกระทรวงกลาโหม
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำผู้บังคับบัญชา
กองทัพบก
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

•
•
•

รองแม่ทัพภาคที่ 1
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

•

•

•

•
•
•
•

กรรมการ กปภ. (ตามค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน)
ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
กรรมการอิสระ
อนุกรรมการบริหาร กปภ.
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.  
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•

ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•

•

รองแม่ทัพภาคที่ 1
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ผูบ้ งั คับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ผูบ้ งั คับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•
•

แม่ทัพน้อยที่ 1
กรรมการศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี

•

•
•
•
•

กรรมการ กปภ. (ตามค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 - วันที่ 1 ก.ย. 2558)
ประธานอนุ ก รรมการกฎหมายและการอุ ท ธรณ์ ร ้ อ งทุ ก ข์
ของ กปภ.
กรรมการอิสระ
อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. (CG&CSR)
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.  
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญ ญาโท รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห ารรั ฐ กิ จ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 136   ประจ�ำปี 2553 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน พ.ศ. 2556
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556
ประสบการณ์การท�ำงาน
• อธิบดีกรมศุลกากร
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมศุลกากร
ต�ำแหน่งงานปี 2558
• อธิบดีกรมสรรพสามิต   
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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นายรอยล จิตรดอน
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556
– ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.  
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•

ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics Informatics Institute,
Innsbruck  University, Innsbruck, AUSTRIA

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•

58

รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่ ง ชาติ (NECTEC) ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวหน้าโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำ
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิจยั และพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•

ผู้อ�ำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน)

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

พลเอก ไตรรัตน์ รังครัตน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

•
•

•
•

•

กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557
– ปัจจุบัน)
ประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
อายุ 63 ปี

•

กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557
– ปัจจุบัน)
รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
อายุ 54 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
• ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
• รองผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)
• เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
• รองหัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริ ญ ญาโทรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
• หลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นการบริ ห ารพั ฒ นาเมื อ ง
(มหานคร รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2556
• หลักสูตร DCP รุน่ 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
พ.ศ. 2556

ต�ำแหน่งงานปี 2558
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี

ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

ต�ำแหน่งงานปี 2558
• อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• หลักสูตรหลักประจ�ำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 62
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 38 วิทยาลัย
การทัพบก พ.ศ. 2536  
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 พ.ศ. 2548

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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นางรัตนา กิจวรรณ
•
•
•
•
•

กรรมการและเลขานุการ กปภ. (ตามมติคณะกรรมการ กปภ.
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. (CG&CSR)
อนุกรรมการบริหาร กปภ.
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
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ปริ ญ ญาตรี พาณิ ช ยศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการเงิ น และ
การธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร  Public-Private Washingtion D.C., U.S.A. พ.ศ. 2539
หลักสูตร โครงการอบรมผูบ้ ริหารงาน ภาครัฐวิสาหกิจ รุน่ ที่ 1  
สถาบั น สมาคมนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ร ่ ว มกั บ กระทรวง
การคลัง พ.ศ. 2543   
หลักสูตร Water Supply Management For Middle Manager
สถาบัน National Waterworks Technology
หลักสูตร  Mini - MBA รุ่นที่  28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. 2551
หลักสูตร สัมมนางาน Urban Water Service  Management  
and Human Resource Development  in Asian Region
สถาบัน  JICA  ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554
หลักสูตร DCP  รุ่นที่ 162

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•
•

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
รองผูว้ า่ การ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
กปภ. (CFO)
รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
ที่ ป รึ ก ษา กปภ.(ชั้ น 12) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่
ด้านการเงิน กปภ. (CFO)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน)  กปภ.

ต�ำแหน่งงานปี 2558
•

ผู้ว่าการ กปภ.

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / รายชื่อบริษัทที่ถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น)
•

ไม่มี

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2558
ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี พาณิ ช ยศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการเงิ น และ
การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร   Public-Private Washingtion D.C., U.S.A.
พ.ศ. 2539
• หลักสูตร โครงการอบรมผูบ้ ริหารงาน ภาครัฐวิสาหกิจ รุน่ ที่ 1  
สถาบั น สมาคมนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ร ่ ว มกั บ กระทรวง
การคลัง พ.ศ. 2543   
• หลักสูตร Water Supply Management For Middle Manager
สถาบัน National Waterworks Technology
• หลักสูตร  Mini - MBA รุ่นที่  28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. 2551
• หลักสูตร สัมมนางาน Urban Water Service  Management  
and Human Resource Development  in Asian Region
สถาบัน JICA ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554
• หลักสูตร DCP  รุ่นที่ 162
ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
• รองผูว้ า่ การ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
กปภ. (CFO)
• รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
• ที่ปรึกษา กปภ.(ชั้น 12) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้า หน้า ที่
ด้านการเงิน กปภ. (CFO)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน)  กปภ.

นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Mrs. Ratana Kitchawan
Governor

61

Annual Report 2015
Provincial Waterworks Authority

น.ส.จันทิรา จุโฬทก

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

Miss Chanthira Chulothok

Mr. Somchai Montburinont

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตรระบบบริหารกิจการประปา สหพันธรัฐรัสเซีย และ
ราชอาณาจักรสวีเดน
• หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบประปา
สาธารณรัฐตุรกี  สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
• หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบประปา
ประเทศโครเอเชีย สโลวีเนีย และออสเตรีย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma, Diploma in Sanitary Engineering, IHE, Delft,
The Netherlands
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า
• หลักสูตร Executive Program For Senior มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร MINI MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

Deputy Governor (Finance)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการและสื่อสารองค์กร)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ (ชั้น 11)
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รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

Deputy Governor (Technical Affairs)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2)

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

Mrs. Panpilard Mai-ngam

Mr. Chompol Chokeponguedomchai

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารการยุ ติ ธ รรมทางปกครองระดั บ สู ง
ศาลปกครอง/ประเทศอั ง กฤษ สก๊ อ ตแลนด์ ส� ำ นั ก งาน
ศาลปกครอง
• หลักสูตร ผลการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติฯ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• หลั ก สู ต ร จริ ย ธรรมไทยในสั ง คมยุ ค GENERATION Y  
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท M.I.P., Stuttgart University
• หลักสูตร Executive Program For Senior Management
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร Urban Water Service Management & HRD,
JICA เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Deputy Governor (Administration)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 1)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

Deputy Governor (Operation 1)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
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นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

Mr. Thinakorn Danpongsuwan

Mr. Somnug Limtongsittikoon

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริ ญ ญาโท รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห ารรั ฐ กิ จ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาบั ญ ชี ก ารเงิ น
Southeastern University
• หลั ก สู ต ร การควบคุ ม น�้ ำ สู ญ เสี ย /การผลิ ต จ่ า ยน�้ ำ ประปา
บริษัท Thame Water International ประเทศอังกฤษ
• หลั ก สู ต ร The Supervisory Grid บริ ษั ท เอ.ไอ.เอ็ ม
แมนเนจเม้นด์ จ�ำกัด
• หลักสูตร Business Administration (MBA.) Southeastern
Washington D.C.
• หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ English Intensive Program
Georgetown University สหรัฐอเมริกา
• หลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารการยุ ติ ธ รรมทางปกครองระดั บ สู ง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การเชิ ง เศรษฐศาสตร์ (EVM)
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลักสูตร สัมมนาวิชาการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท)
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร ก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงฯ สถาบัน
พัฒนากรรมการฯ PDI สถาบันพระปกเกล้า
• หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การเชิ ง เศรษฐศาสตร์ (EVM)
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลั ก สู ต ร การซ่ อ มบ� ำ รุ ง ท่ อ และระบบป้ อ งกั น ส� ำ หรั บ ท่ อ
บริษัท เคบิช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• หลักสูตร ความรูเ้ กีย่ วกับท่อไฟเบอร์กลาส บริษทั ล็อกเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• หลักสูตร วาวล์ควบคุมอัตโนมัตแิ ละระบบการควบคุม SCADA  
บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Deputy Governor (Operation 2)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
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รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Deputy Governor (Operation 3)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

นายถาวร นิติภาวะชน

นายนคร ลอยกุลนันท์

Mr. Thaworn Nitipavachon

Mr. Nakorn Loykulnanta

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน�้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร Executive Program For Senior Management
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร Water 2002 Forum : Efficent Water Management
ประเทศมาเลเซีย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร การออกแบบและการก่อสร้างเขือ่ นดิน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Regional Workshop On Practical Control
ประเทศอินโดนีเซีย UNESCO
• หลักสูตร River Basin Management ประเทศอังกฤษ
British Council

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร น�้ำสูญเสียระดับนานาชาติ Water Loss 2012
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลุ่มบริษัท Protemp
• หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การเชิ ง เศรษฐศาสตร์ (EVM)
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลักสูตร ระบบการกรองและผลิตน�้ำประปา บริษัท ล็อกเล่ย์
จ�ำกัด (มหาชน)
• หลั ก สู ต ร Aqatech Asia บริ ษั ท Rai Exhibition
ประเทศไทย จ�ำกัด
• หลักสูตร The Supervisory Grid บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม
แมนเนจเม้นด์ จ�ำกัด
• หลักสูตร การออกแบบทางสถาปัตย/วิศวรับแรงแผ่นดินไหว  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Planning&Design Of Water Treatment Works
ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร Water Supply Techno. & Human Re.Develop.
NWTTI
• หลักสูตร Water Rs. Assess. & Development For
JE NWTTI

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Deputy Governor (Operation 4)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)

ประสบการณ์ท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.
สิบต�ำรวจตรี บ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)

Pol. L/C. Bumrungsak Chingwangtakor
Assistant Governor (Office of Governor)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรเเละลูกค้าสัมพันธ์)

Mrs. Surattana Boonpienpol

Assistant Governor (Office of Corporate Communications and
Customer Service)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Voravuth Paosila

Assistant Governor (Information Technology)

นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

Mr. Wirote Baikaew

Assistant Governor (Office of the Auditors)

น.ส.ทัศนีย์ เเซ่เตีย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Miss Tassanee Sae-tia

Assistant Governor (Strategic Plan)
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

น.ส.ประภา พวงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Prapa Poungkeaw
Assistant Governor (Finance)

นายเธียรชัย ประมูลมาก
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr. Thienchai Pramoolmark

Assistant Governor (Technical Affairs)

น.ส.ส�ำอาง สินิทธานนท์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

Miss Samang Sinitanon

Assistant Governor (Administration 1)

นายกฤษฎา ศังขมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

Mr. Kritsada Sunkhamani

Assistant Governor (Administration 2)

นายพิชญ ชูชื่น
ผู้เชี่ยวชาญ

Mr. Pichaya Chuchuen
Specialist
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ผู้อ�ำนวยการ กปภ.เขต 1-10
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

Mr. Eakachai Attakanna
Director (Regional Office 1)

นายชโยดม กาญจโนมัย

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

Mr. Chayodom Kanchanomai
Director (Regional Office 2)

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

Mr. Surachai Cheapaeng
Director (Regional Office 3)

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Director (Regional Office 4)

นายบุญยก คงกิจ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

Mr. Bunyok Kong-git

Director (Regional Office 5)
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

นายเสริม หึกขุนทด

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

Mr. Serm Heukkhuntod
Director (Regional Office 6)

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธ์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

Mr. Thaweewat Nimvorapan
Director (Regional Office 7)

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

Mr. Sarid Asaneejarugjit
Director (Regional Office 8)

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

Mr. Lakchai Pattanajareon
Director (Regional Office 9)

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Mr. Kitithep Leakhavipat
Director (Regional Office 10)
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รายนามผู้บริหาร
ประจ�ำปี 2558
ล�ำดับ
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ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการ

2

น.ส.จันทิรา จุโฬทก

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

3

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

4

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

5

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

6

นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

7

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

8

นายถาวร นิติภาวะชน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

9

นายนคร ลอยกุลนันท์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

10

สิบต�ำรวจตรี บ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)

11

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

12

นายวรวุฒิ เป้าศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

13

นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

14

น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

15

น.ส.ประภา พวงแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

16

นายเธียรชัย ประมูลมาก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

17

น.ส.ส�ำอาง สินิทธานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

18

นายกฤษฎา ศังขมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

19

นายพิชญ ชูชื่น

ผู้เชี่ยวชาญ

20

นายนิธิศ ทองสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ

21

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

22

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

23

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

24

นายเทวัญ วังส์ด่าน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

25

นายวิวัติ นพศิริวงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

26

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

27

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

28

นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

29

น.ส.จรรยา ค�ำสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

30

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

31

น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

32

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

33

นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

34

นายจ�ำเนียร เมืองจันทร์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

35

นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ กปภ.

36

นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

37

นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

38

นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอ�ำนวยการ

39

นายสุรชัย เล็บสิงห์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

40

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1

41

นายประทีป กุศลวัฒนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 2

42

เรืออากาศโท ประสาน เอี่ยมสมุทร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3

43

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 4

44

นางนาตยา เสาวธารพงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 5

45

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

46

นายชโยดม กาญจโนมัย

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

47

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

48

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

49

นายบุญยก คงกิจ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
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ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

50

นายเสริม หึกขุนทด

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

51

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

52

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

53

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

54

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

55

นายอารยะ งามวงศ์วาน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

56

นายประกอบ พิทยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

57

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

58

นายสมศักดิ์ วินิจกุล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

59

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

60

นางเกื้อกูล รัตนสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

61

น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

62

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

63

นางอารีย์ ลิ้มเจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

64

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

65

นายมงคล วัลยะเสวี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

66

นายศักดา พรรณะ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

67

นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

68

นายวิโรจน์ เสือทิม

ผูจ้ ดั การการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาชลบุรี (ชัน้ พิเศษ)

69

นายสุทัศน์ นุชปาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

70

นายธวัช ก้อนนาค

ผูจ้ ดั การการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชัน้ พิเศษ)

71

นายสมชาย ศรีสุนทร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

72

นายวิชาญ นิ่งน้อย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

73

นายอัษฎา ชูสิน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ
ประจ�ำปี 2558				
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำเเหน่ง

น.ส.จันทิรา จุโฬทก

รองผู้ว่าการ(การเงิน)

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

รองผู้ว่าการ(บริหาร)

นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2)

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3)

นายถาวร นิติภาวะชน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายนคร ลอยกุลนันท์

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 5)

นายพิชญ ชูชื่น

ผู้เชี่ยวชาญ

น.ส.ส�ำอาง สินิทธานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 1)

นายวิวัติ นพศิริวงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

น.ส.จรรยา ค�ำสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอ�ำนวยการ

เรืออากาศโท ประสาน เอี่ยมสมุทร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3

นายอารยะ งามวงศ์วาน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายสมชาย ศรีสุนทร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
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จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค					
		

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.

หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

5

6

สายงานผู้ว่าการ

3

3

สายงานส�ำนักผู้ว่าการ

3

3

ส�ำนักผู้ว่าการ

23

23

สายงานส�ำนักสือ่ สารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

2

2

ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

42

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

18

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

81

81

ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

35

35

สายงานส�ำนักตรวจสอบ

12

12

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

49

49

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

3

3

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

37

37

ฝ่ายประเมินผลองค์กร

36

36

ฝ่ายแผนงานโครงการ

47

47

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

28

28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)

5

5

ฝ่ายการเงินและบัญชี

90

90

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินเเละงบประมาณ

31

31

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

12

12

ฝ่ายวิศวกรรม

112

112

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

136

136

การประปาส่วนภูมิภาค
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ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

12

รวม

54

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

45

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

6

1

7

ส�ำนักวิทยการ กปภ.

70

1

71

ฝ่ายวางเเผนเเละประเมินผลทรัพยากรบุคคล

28

28

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

76

76

ฝ่ายอ�ำนวยการ

81

81

ฝ่ายกฎหมาย

53

53

ส�ำนักปฏิบัติการ 1

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 2

13

13w

ส�ำนักปฏิบัติการ 3

18

18

ส�ำนักปฏิบัติการ 4

15

15

ส�ำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

845

57

902

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

1,071

6

1,077

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

766

28

794

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

794

5

799

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

603

36

639

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

768

28

796

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

595

10

605

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

620

39

659

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

751

42

793

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

732

27

759

292

9,108

รวม

1

8,815

45

0
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จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
		

				

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.

หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

4

5

สายงานผู้ว่าการ

3

3

สายงานส�ำนักผู้ว่าการ

3

3

ส�ำนักผู้ว่าการ

22

22

สายงานส�ำนักสือ่ สารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

2

2

ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

38

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

79

ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

33

33

สายงานส�ำนักตรวจสอบ

11

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

49

49

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

5

5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

36

36

ฝ่ายประเมินผลองค์กร

35

35

ฝ่ายแผนงานโครงการ

43

43

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

28

28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)

4

4

ฝ่ายการเงินและบัญชี

91

91

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินเเละงบประมาณ

29

29

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

108

108

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

132

132

การประปาส่วนภูมิภาค

76

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

12

รวม

50
14

1

80

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

43

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

5

1

6

ส�ำนักวิทยการ กปภ.

68

3

71

ฝ่ายวางเเผนเเละประเมินผลทรัพยากรบุคคล

30

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

72

ฝ่ายอ�ำนวยการ

77

77

ฝ่ายกฎหมาย

44

44

ส�ำนักปฏิบัติการ 1

17

17

ส�ำนักปฏิบัติการ 2

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 3

19

19

ส�ำนักปฏิบัติการ 4

14

14

ส�ำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

842

48

890

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

1,049

20

1,069

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

735

34

769

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

768

15

783

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

589

20

609

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

739

47

786

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

522

44

566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

580

64

644

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

721

37

758

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

688

38

726

387

8,841

รวม

1

8,453

43
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3
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จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
		

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.

หน่วยงาน

			
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

4

5

สายงานผู้ว่าการ

5

5

สายงานส�ำนักผูว้ า่ การและสือ่ สารองค์กร

3

3

ส�ำนักผู้ว่าการ

20

20

ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

34

13

47

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

3

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

76

2

78

ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

26

2

28

สายงานส�ำนักตรวจสอบ

10

1

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

46

46

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์
เเละการเงิน)

9

9

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

43

43

ฝ่ายแผนงานโครงการ

45

45

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

101

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

22

22

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

80

80

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

92

92

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

42

42

การประปาส่วนภูมิภาค

78

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

4

4

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเเละองค์กร

69

69

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

64

64

ฝ่ายอ�ำนวยการ

75

75

ฝ่ายกฎหมาย

45

45

ส�ำนักปฏิบัติการ 1

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 2

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 3

22

ส�ำนักปฏิบัติการ 4

17

17

ส�ำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

789

55

844

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

845

27

872

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

654

30

684

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

668

15

683

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

542

43

585

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

676

68

744

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

508

58

566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

502

80

582

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

698

36

734

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

635

58

693

490

8,042

รวม

1

7,551
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การประปาส่วนภูมิภาค งบก�ำไรขาดทุน
				

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
2556
2557
2558
6211001 เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ
2,182,224,700.17 2,374,261,466.56 2,582,016,802.01
6211005 ค่าจ้างชัว่ คราว-รายเดือน
45,943,359.94
49,703,219.22
51,096,409.04
ค่าจ้างชัว่ คราว
45,943,359.94 49,703,219.22 51,096,409.04
6211003 ค่าล่วงเวลา
17,178,321.83
19,286,517.80
22,991,493.68
6212004 เงินทดแทน
458,271.69
558,687.84
2,719,297.97
6211007 เงินชดเชยสาเหตุออกจากงาน
27,120.00
-   
6211008 ค่าตอบแทนอืน่ ทีจ่ า่ ยให้พนักงาน
74,104,742.83
40,011,554.14
35,314,083.99
6212008 ค่าสวัสดิการอืน่ ๆ
25,923,979.00
28,472,574.50
30,927,741.50
6212002 ค่ารักษาพยาบาล
144,213,511.76 146,453,040.92 147,017,800.19
6212003 ค่าเบีย้ ประกันภัยพนักงาน
120,000.00
132,750.00
165,000.00
6212005 เงินช่วยเหลือ
39,536,171.70
42,487,351.21
46,351,293.45
6212009 ต้นทุนบริการ-ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
92,803,472.31
52,804,331.89 200,737,238.30
6212010 ต้นทุนดอกเบีย้ -ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
39,310,582.22
38,257,584.07
38,488,061.77
6212011 ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์กบั
-9,795,225.08
-9,991,825.08
-3,707,554.89
จ่ายจริง
6279010 ส่วนต่างภาระบ�ำเหน็จกับเงินกองทุนสงเคราะห์
-11,858,037.90
-550,597.36 -13,662,713.18
6211002 โบนัส
666,762,054.58 625,281,460.01 642,273,815.79
6284001 ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
23,486,503.62
2,770,760.95
37,367,184.50
ประกันภัย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
1,102,244,348.56 986,001,310.89 1,186,982,743.07
6212007 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
17,950,297.00
8,560,424.00
19,411,120.00
6212006 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
220,642,624.66 237,422,619.99 256,867,658.70
ค่าใช้จา่ ยบุคคล
3,569,005,330.33 3,655,949,040.66 4,096,374,732.82

ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง 3 ปี ย้อนหลัง
ประเภทรายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ค่าใช้จ่ายรวมพนักงานเเละลูกจ้าง

3,569,005,330.33

3,655,949,040.66

4,096,374,732.82
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3.หนโครงสร้
า
งเงิ
น
ทุ
น
าคั่น
3.1 ทุน
3.2 หนี้เงินกู้ของ กปภ.
3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

โครงสรางเงินทุน
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โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

(หน่วย : ล้านบาท)

2558
ทุนประเดิม

2557

2556

2,204.44

2,204.44

2,204.44

30,919.65

30,919.65

30,919.65

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร

2,740.89

(350.60)

(3,244.49)

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ

(63.62)

(26.26)

(23.48)

35,801.36

32,747.23

29,856.12

งบประมาณอุดหนุน

รวมทุน

3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.

(หน่วย : ล้านบาท)

2558

2557

2556

เงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาว-จากสถาบั น การเงิ น ที่ มี
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

-   

-   

-   

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน

-   

-   

-   

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วน
ภูมิภาคที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

-   

-   

-   

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วน
ภูมิภาค

12,600.00

10,200.00

10,200.00

รวมหนี้เงินกู้

12,600.00

10,200.00

10,200.00

3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

(หน่วย : ล้านบาท)

2558
การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

รวมเงินน�ำส่งรัฐ
82

2557

2556

3,057.00

2,883.00

3,100.00

3,057.00

2,883.30

3,100.00

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

Capital Structure
3.1 Capital and structure of PWA’s shareholder

(Unit : Million Baht)

2015
Capital
Contribution from the government
Unappropriated retained earnings (losses)
Other components of owner’s equity

Total Equity

2014

2013

2,204.44

2,204.44

2,204.44

30,919.65

30,919.65

30,919.65

2,740.89

(350.60)

(3,244.49)

(63.62)

(26.26)

(23.48)

35,801.36

32,747.23

29,856.12

3.2 PWA’s Loans

(Unit : Million Baht)

2015

2014

2013

Current portion of long-term loans from
financial institutions

-

     -

    -   

Long-term loans from financial institutions

-

     -

   -   

Current portion of long-term loans – PWA’s
bond

-

-   

-

12,600.00

10,200.00

10,200.00

12,600.00

10,200.00

10,200.00

Long-term loans – PWA’s bond

Total Loans

3.3 Remittance Payment

(Unit : Million Baht)

2015
Remittance Payment

Total Remittance

2014

2013

3,057.00

2,883.00

3,100.00

3,057.00

2,883.30

3,100.00
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4. หนการลงทุ
นทีส่ �ำคัญในปัจจุบนั และอนาคต
าคั่น
4.1 แผนงานและโครงการต่าง ๆ
4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน

การลงทุนปจจุบัน/อนาคต

84

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

มหาสารคาม-(กันทรวิชัย)-(บรบือ)

เกาะสมุย (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2)

หนองแค

ปากช่อง

อู่ทอง

ด่านขุนทด

ละงู

พาน-(แม่ใจ)

ล�ำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

พาน-แม่ใจ

สตูล

ด่านขุนทด

อู่ทอง

ปากช่อง

หนองแค-วิหารแดง-เมือง

เกาะสมุย

เมือง-กันทรวิชัย-บรบือ

เมือง-บ้านแหลม-บ้านลาด-ชะอ�ำ

พระนครศรีฯ-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย

อ�ำเภอ

        ตามขนาดการลงทุน ปีงบประมาณ 2558

เชียงราย

สตูล

นครราชสีมา

สุพรรณบุรี

นครราชสีมา

สระบุรี

สุราษฎร์ธานี

มหาสารคาม

เพชรบุรี

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

174.320

180.229

222.182

428.819

520.039

750.638

862.000

979.099

1,128.085

1,869.554

วงเงิน
(ล้านบาท)

4.1 รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 10 โครงการแรก

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินกู้

เงินกู้

เงินอุดหนุน

เงินกู้

เงินกู้

เงินกู้

แหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

สะเดา

หนองคาย

มุกดาหาร

แม่สอด

2

3

4

5

พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา

บางปะกง

ขอนแก่น

ตราด-(บ่อไร่)

6

7

8

9

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

อรัญประเทศ

1

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ล�ำดับ

เมือง-แหลมงอบ-บ่อไร่

เมือง-อุบลรัตน์-น�้ำพอง

บางปะกง

ปลวกแดง-นิคมพัฒนา

แม่สอด

เมือง

เมือง-สระใคร

สะเดา

อรัญประเทศ

อ�ำเภอ

ตราด

ขอนแก่น

ฉะเชิงเทรา

ระยอง-ชลบุรี

ตาก

มุกดาหาร

หนองคาย

สงขลา

สระแก้ว

จังหวัด

209.6

841.286

478.687

2,457.772

242.837

319.510

397.783

583.200

817.937

วงเงิน
(ล้านบาท)

เงินอุดหนุน

"

"

เงินกู้

"

"

"

"

เงินอุดหนุน 100%

แหล่งที่มาเงิน
งบประมาณ

รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2559

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการส�ำรวจ
ออกแบบ
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ความคืบหน้า
ของโครงการ
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ระนอง

นราธิวาส

สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย-(วาปีปทุม)

11

12

13

อุตรดิตถ์-(ตรอน)

ขอนแก่น (พระยืน)

ภูเขียว (บ้านดอน)

ศรีสะเกษ (บึงบูรพ์)

16

17

18

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอน

15

14

สระแก้ว

10

เมือง-ยี่งอ

เมือง

เมือง

อ�ำเภอ

บึงบูรพ์

ภูเขียว

พระยืน

เมือง-ตรอน

สตึก-พยัคฆภูมิพิสัยวาปีปทุม
กาฬสินธุ-์ (ยางตลาด)-(กมลาไสย) เมือง-ยางตลาด-กมลาไสย

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

ล�ำดับ

ศรีสะเกษ

ชัยภูมิ

ขอนแก่น

อุตรดิตถ์

บุรีรัมย์มหาสารคาม
กาฬสินธุ์

นราธิวาส

ระนอง

สระแก้ว

จังหวัด

38.492

67.739

53.703

192.556

274.518

275.693

225.303

325.697

173.168

วงเงิน
(ล้านบาท)

"

"

เงินอุดหนุน

"

"

"

"

"

เงินอุดหนุน

แหล่งที่มาเงิน
งบประมาณ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการส�ำรวจ
ออกแบบ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

ความคืบหน้า
ของโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

นครพนม

2

กาญจนบุรี-ท่ามะกา

ตะกั่วป่า

พังงา-(ทับปุด)

7

8

กระบี่-(หนองทะเล)-(เขาพนม) เมือง–เหนือคลอง– เขาพนม

5

6

ชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)
(ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1)

4

เมือง-ทับปุด

ตะกั่วป่า

เมือง-ท่ามะกา-ท่าม่วง

เมือง-พนัสนิคม-พานทองเกาะจันทร์

พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา
(ระยะที่ 2)

นิคมพัฒนา-ปลวกแดงบางละมุง- สัตหีบ-ศรีราชา

เมือง

เมือง

อ�ำเภอ

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

กาญจนบุรี

1

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ล�ำดับ

พังงา

พังงา

กาญจนบุรี

กระบี่

ชลบุรี

ระยอง - ชลบุรี

นครพนม

กาญจนบุรี

จังหวัด

226.907

141.490

754.593

689.833

2,873.414

935.428

76.989

288.791

วงเงิน
(ล้านบาท)

"

"

เงินอุดหนุน

"

"

เงินกู้

"

เงินอุดหนุน 100%

แหล่งที่มาเงิน
งบประมาณ

รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายส�ำคัญ ปีงบประมาณ 2560

"

"

"

"

"

อยู่ระหว่างการเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณ

"

อยู่ระหว่างการเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณ

ความคืบหน้า
ของโครงการ
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ชัยภูมิ-(บ้านเขว้า)

ขอนแก่น (ส่วนที่ 2 และ 3)

ศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)(ทุ่งไชย)

น่าน

ขาณุวรลักษบุรี-(ท่ามะเขือ)

ตาก-(สมอโคน)

9

10

11

12

13

14

กันตัง (ควนกุน)

เลย (ท่าลี่)

15

16

เมือง-อุบลรัตน์น�้ำพอง

เมือง-บ้านเขว้า

อ�ำเภอ

ท่าลี่

สิเกา

เมือง-วังเจ้าบ้านตาก

ขาณุวรลักษบุรีคลองขลุง

เมือง

เมือง-อุทุมพรพิสัยห้วยทับทัน

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอน

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

ล�ำดับ

เลย

ตรัง

ตาก

ก�ำแพงเพชร

น่าน

ศรีสะเกษ

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

จังหวัด

55.008

49.000

586.043

209.079

287.815

571.629

1,386.643

524.040

วงเงิน
(ล้านบาท)

"

เงินอุดหนุน

"

"

"

"

"

เงินอุดหนุน

แหล่งที่มาเงิน
งบประมาณ

อยู่ระหว่างการเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณ

"

"

"

"

"

"

ความคืบหน้า
ของโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

นครพนม

สมุทรสาคร (ส่วนที่ 1-4)

นครปฐม

อ้อมน้อย

กบินทร์บุรี

พิมาย (ห้วยแถลง-หินดาด)

ปักธงชัย-(วังน�้ำเขียว)

2

3

4

5

6

7

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

1

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ล�ำดับ

ปักธงชัย-เมือง-วังน�้ำเขียว

ห้วยแถลง

กบินทร์บุรี

เมือง–นครชัยศรี–
สามพราน–กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน

เมือง–กระทุ่มแบน–บ้านแพ้ว

เมือง-ท่าอุเทน

อ�ำเภอ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ปราจีนบุรี

สมุทรสาคร

นครปฐม

สมุทรสาคร

นครพนม

จังหวัด

768.076

222.609

202.036

2,145.788

570.537

3,250.309

550.000

วงเงิน
(ล้านบาท)

"

"

เงินอุดหนุน

"

"

เงินกู้

เงินอุดหนุน 100%

แหล่งที่มาเงิน
งบประมาณ

รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายส�ำคัญ ปีงบประมาณ 2561

"

"

"

"

อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
รายละเอียดแผนงานโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
"

อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
รายละเอียดแผนงานโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

ความคืบหน้า
ของโครงการ
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หลังสวน-(สวี)

จัตุรัส-(หนองบัวระเหว)ชัยภูมิ (บ้านค่าย)
ภูเขียว (แม่ข่าย)(บ้านแท่น)-(บ้านเป้า)
พังโคน-(วาริชภูมิ)

ยโสธร

พิษณุโลก-(หัวรอ)-(บ้านใหม่)

8

9

10

12

13

ชุมพวง (สีดา)

ปากพนัง (การะเกด-ท่าเรือ)

ด่านขุนทด (เทพารักษ์)

14

15

16

อ�ำเภอ

เทพารักษ์

เมือง-เชียรใหญ่

สีดา

เมือง-บางระก�ำ-วังทอง

พังโคน-วาริชภูมิพรรณานิคม
เมือง

ภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์

จัตุรัส-หนองบัวระเหว-เมือง

หลังสวน-ทุ่งตะโก-สวี

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอน

11

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

ล�ำดับ

นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

นครราชสีมา

พิษณุโลก

ยโสธร

สกลนคร

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

ชุมพร

จังหวัด

"
"
"

114.476
347.461
784.743

99.168

262.496

"

"

เงินอุดหนุน

"

122.436

99.771

"

เงินอุดหนุน

แหล่งที่มาเงิน
งบประมาณ

260.222

220.828

วงเงิน
(ล้านบาท)

"

อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
รายละเอียดแผนงาน
โครงการเพื่อเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
"

"

"

"

"

อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
รายละเอียดแผนงานโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
"

ความคืบหน้า
ของโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

91

92

งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ กปภ.สาขา
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา   

1.2

25 ปี
9 พ.ย. 2543

25 ปี
งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ กปภ.สาขา 31 ส.ค. 2538
ปทุ ม ธานี แ ละสาขารั ง สิ ต
จ.ปทุมธานี  

1.1

กิจกรรม

ระยะเวลา
ของสัญญา
/ลงวันที่

บจก. ประปาฉะเชิงเทรา

บจก. ประปาปทุมธานี

บริษัทร่วมทุน

เงื่อนไขสัญญา

654

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 1 เม.ย. 2546 ถึง 31 มี.ค. 2571
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

4,337
- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 15 ต.ค. 2541 ถึง 14 ต.ค. 2566
(เงินลงทุนสัญญาเดิม) - ก�ำลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
775
(เงินลงทุนสัญญาใหม่) การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
-  พืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายน�ำ 
้ คือ กปภ.สาขาปทุมธานี สาขารังสิต สาขา
คลองหลวง และสาขาธัญบุรี

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

1. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)1

รูปแบบการร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ

4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
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บจก. R.E.Q. Water
Services

2.2 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
10 ปี
เพือ่ ขายให้แก่ กปภ.สาขาภูเก็ต 28 ต.ค. 2542
จ.ภูเก็ต
สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

2.3 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
30 ปี
บริษัท วีเคซีเอส
เพือ่ ขายให้แก่  กปภ.สาขาอ้อมน้อย 21 ก.ย. 2543
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
สาขาสามพราน และสาขา
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
สมุทรสาคร จ.นครปฐม และ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด
จ.สมุทรสาคร  
(มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
(มหาชน))

บจก.เอ็กคอมธารา

บริษัทร่วมทุน

2.1 งานให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปาเพือ่
30 ปี
ขายให้แก่ กปภ.สาขาราชบุรี 23 มิ.ย. 2542
และสาขาสมุทรสงคราม จ.ราชบุรี
และ จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม

ระยะเวลาของ
สัญญา
/ลงวันที่

8,375

690

781

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

-  วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 ก.ค. 2577
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย
สาขาสมุทรสาคร และสาขานครปฐม

-  วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 15 ธ.ค. 2543 ถึง 14 ธ.ค. 2568
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด น�้ำผิวดินจ�ำนวน 16,000 ลบ.ม./วัน
และน�้ำ RO จ�ำนวน 12,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปีตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาภูเก็ต

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 7 เม.ย. 2544 ถึง 6 เม.ย. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ  คื อ กปภ.สาขาราชบุ รี และสาขา
สมุทรสงคราม

เงื่อนไขสัญญา

รูปแบบการร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)
2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate)2

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

93

94

			

			

กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เทียม

บริษัทร่วมทุน

593

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 12 ก.ค. 2549 ถึง 11 ต.ค. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาระยอง

เงื่อนไขสัญญา

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กปภ. ในระบบผลิตและระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปา โดยเอกชน
ด�ำเนินการออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา ด�ำเนินการผลิตดูแลรักษาระบบผลิตและโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาสัญญาร่วมทุน
2
BOO (Build-Own-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปา พร้อมทั้งด�ำเนินการผลิตและขายน�้ำให้แก่ กปภ. ในลักษณะ
Bulk Sale โดยเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดตลอดอายุสัญญา
3
BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปา และโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จโดย
กปภ. จะให้เอกชนเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาขายให้แก่ กปภ.

1

งานให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปาเพือ่
25 ปี
ขายให้แก่ กปภ.สาขาระยอง 14 มี.ค. 2549
จ.ระยอง

หมายเหตุ :

3.1

กิจกรรม

ระยะเวลา
ของสัญญา
/ลงวันที่

รูปแบบการร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)
3. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)3
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- คลองท่าไข่
- ซื้อน�้ำดิบ
จาก EAST
WATER

1.2 งานให้ เ อกชนผลิ ต
น�ำ้ ประปาเพือ่ ขายให้แก่
กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา   

37,200

- แม่น�้ำ
เจ้าพระยา

27,000

70,000
(สัญญาใหม่)

12.66

12.819

260,000
(สัญญาเดิม)

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

12.66

ราคาค่าน�้ำ
แหล่งน�้ำดิบ
(บาท/ลบ.ม.)

1.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำ 288,000
ประปาเพื่อขายให้แก่ (สัญญาเดิม)
กปภ.สาขาปทุมธานี
และสาขารังสิต
70,000
จ.ปทุมธานี  
(สัญญาใหม่)

กิจกรรม

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

36,476

365,464

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

1. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)

รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ปี 2558 มีจ�ำนวน 6 โครงการ

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปาฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 พ.ย.
2543 และบริษัทฯ ได้รับมอบระบบผลิตน�้ำประปาเดิมของ กปภ.
ไปปรับปรุง และด�ำเนินการแทนตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2544 และเริ่ม
ซื้อขายน�้ำประปาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2546

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปาปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 ส.ค.
2538 และได้เริ่มซื้อขายน�้ำประปา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2541
- กปภ. และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 ก.ย.
2549 ซึ่ง กปภ. รับซื้อน�้ำประปาจากบริษัทฯ อีกจ�ำนวน 70,000
ลบ.ม./วัน เพื่อส่งน�้ำไปยังสถานีจ่ายน�้ำประปารังสิต มีระยะเวลา
สัญญาตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ส่งมอบน�้ำได้จนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2566
โดยบริษทั ฯ ก่อสร้างระบบผลิตน�ำ้ ประปาเพิม่ เติม วงเงินลงทุน 775
ล้านบาท และเริม่ ส่งน�ำ้ ประปาให้ กปภ. จ�ำนวน 20,000 ลบ.ม./วัน
ในช่วงแรกก่อนตั้งแต่เดือน ม.ค. 2550
- บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบผลิตน�้ำประปาแล้วเสร็จได้ครบจ�ำนวน
70,000 ลบ.ม/วัน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551
- ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2553 – 31 ก.ค. 2557 การประกันการซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำตามสัญญาใหม่ เท่ากับ 70,000 ลบ.ม./วัน
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- ขุมเหมือง
กระทู้
- ขุมเหมือง
เข้งหงวน

- น�้ำทะเล
บริเวณหาด
ป่าตองหาด
กะตะ กะรน

น�้ำผิวดิน
16,000

น�้ำ RO  
12,000

2.2 งานให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
ให้แก่ กปภ.สาขาภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

- แม่น�้ำ
แม่กลอง

แหล่งน�้ำดิบ

36,000

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

2.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำ
ประปาเพื่อขายให้แก่
กปภ.สาขาราชบุรีและ
สาขาสมุ ท รสงคราม
จ.ราชบุรี และ จ.สมุทร สงคราม

กิจกรรม

51.97

13.92

24.76

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลบ.ม.)

12,000
(กปภ.มีสิทธิ
รับซื้อน�้ำ
ต�ำ่ กว่าปริมาณ
น�้ำซื้อขั้นต�่ำ
ในแต่ละวันได้
ไม่เกิน 10%)

16,000
(กปภ.มีสิทธิ
รับซื้อน�้ำ
ต�ำ่ กว่าปริมาณ
น�้ำซื้อขั้นต�่ำ
ในแต่ละวันได้
ไม่เกิน 10%)

35,400

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ปี 2558 มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)
2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate)

10,058

21,357

35,473

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.รับซือ้ น�ำ้ ประปาทีผ่ ลิตจากระบบประปาผิวดินในปริมาณน�ำ้ ซือ้
ขั้นต�่ำโดยรวม 16,000 ลบ.ม./วัน และรับซื้อน�้ำประปาที่ผลิตจาก
น�ำ้ ทะเลโดยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) อีก 12,000 ลบ.ม./วัน
และได้ขยายเวลาสัญญาจากเดิม 10 ปี เป็น 25 ปี โดยมีวงเงินลงทุน
เพิม่ ขึน้ จากเดิม 73 ล้านบาท เป็น 690 ล้านบาทและได้เริม่ ซือ้ ขาย
น�ำ้ ประปาตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 30 ธ.ค. 2549

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.รีไควร์ คอนสตรัคชัน่ เมือ่ วันที่ 28
ต.ค. 2542 และได้เริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา เมือ่ วันที่ 15 ธ.ค. 2543
ต่อมา บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วสิ เซส
เมือ่ วันที่ 8 เม.ย. 2546
- กปภ. และบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม เลขที่ 54/2548
ลงวันที่ 27 ธ.ค 2548

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. เอ็กคอมธารา เมือ่ วันที่ 23 มิ.ย. 2542
และได้เริ่มซื้อขายน�้ำประปา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2544
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2.3 งานให้ เ อกชนผลิ ตน�้ำ
ประปาเพื่อขายให้แก่
กปภ.สาขาอ้ อ มน้ อ ย
สาขาสามพราน
และสาขาสมุทรสาคร
จ.นครปฐม แ ล ะ
จ.สมุทรสาคร  

กิจกรรม

320,000

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

12.14

- แม่น�้ำท่าจีน 28.583588

ราคาค่าน�้ำ
แหล่งน�้ำดิบ
(บาท/ลบ.ม.)

45,000

300,000

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate) (ต่อ)

รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ปี 2558 มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)

378,923

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.วีเคซีเอส (ประเทศไทย) เมื่อวันที่
21 ก.ย. 2543 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บจก.น�้ำประปาไทย เมื่อวันที่
22 ก.พ. 2544 และได้เริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา เมือ่ วันที่ 21 ก.ค. 2547  
โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2549
- ต่อมา กปภ.และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่
29 ธ.ค. 2551 โดย กปภ.รับซื้อน�้ำประปาเพิ่มในปริมาณน�้ำซื้อ
ขั้นต�่ำ  9,000 ลบ.ม./วัน ในปีที่ 1 และปรับปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำขึ้น
ทุกรอบปีจนครบ 54,000 ลบ.ม./วัน ในรอบปีที่ 6 และคงปริมาณ
น�้ำซื้อขั้นต�่ำ  54,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเดิม
โดยมีอัตรา 10.52 บาท/ลบ.ม. นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และ
มีการปรับค่าน�้ำ  เมื่อครบรอบปี ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบ
ผลิตน�ำ้ ประปาเพิม่ เติมแล้วเสร็จและสามารถส่งน�ำ้ ให้ กปภ. ในวันที่
1 กันยายน 2553
- บมจ.น�้ำประปาไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีทีดับบลิว เมื่อวันที่
18 มี.ค. 2557
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3.1 งานให้ เ อกชนผลิ ต
น�ำ้ ประปาเพือ่ ขายให้แก่
กปภ.สาขาระยอง
จ.ระยอง

กิจกรรม

86,400

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

น�ำ้ ดิบทีฝ่ าย
น�ำ้ ล้น
กรมชลประทาน
ทีบ่ า้ นค่าย

แหล่งน�้ำดิบ

11.562

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลบ.ม.)

46,333

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

3. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)

รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ปี 2558 มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)

55,165

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับกลุ่มบริษัท ยู ยู กรุ๊ปคอนซอร์เตียม
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 และได้เริ่มซื้อขายน�้ำประปาเมื่อวันที่
12 ก.ค. 2549

การด�ำเนินงาน
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หนาคั่น
5. ผลการดำเนิ
ผลการด�ำเนิ
นกงานขององค์
กร
นงานขององค
ร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค
ปี 2558

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นด�ำเนินงาน
โดยมีลกู ค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร “ผูใ้ ช้นำ�้
ประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และมุ่งเน้น
ขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อขยายโอกาสการใช้น�้ำประปา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลหรือชุมชนเมือง
โดยในปี 2558 ด�ำเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์
องค์กร (ฉบับที่ 2) ปี 2555- 2559 (ทบทวนปี 2557 –
2559) โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ผ่านโครงการ
และกิ จ การตามแผนปฎิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี จ� ำ แนกตาม
เสาหลักของแผนยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 ด้านการผลิตจ่ายน�ำ 
้
เสาหลักที่ 2 ด้านการบริการลูกค้า เสาหลักที่ 3 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสาหลักที่ 4 ด้านทรัพยากรบุคคล  และฐานการเงิน
และการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้

1.   ดา้ นการผลิตจ่ายน�ำ้    มกี ารผลิตน�ำ ้ 1,634.454

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 4.48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และจ�ำหน่ายน�้ำ  1,174.336 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ
3.22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการประชาชนจ�ำนวน
3,955,339  ครัวเรือน หรือ 11,866,017 คน กปภ.ด�ำเนินการ
เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ก ารประชาชนได้ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น
ประกอบด้วย
การจัดหาน�้ำดิบให้เพียงพอ ด�ำเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุงแหล่งน�้ำ  จ�ำนวน 18 โครงการ ประกอบ
ด้วย การวางท่อส่งน�ำ้ ดิบ วางท่อส่งน�ำ้ เสริมแรงดัน ปรับปรุง
แหล่งน�ำ ้ ขุดสระพักน�ำ้ ดิบ เจาะบ่อบาดาล อีกทัง้ มีแผนแม่บท
พัฒนาแหล่งน�้ำ 234 กปภ.สาขา ครอบคลุม 25 ลุ่มน�้ำ เพื่อ
รองรับการผลิตจ่ายน�ำ้ ให้ประชาชนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการลุ่มน�้ำทั้ง 25 ลุ่มน�้ำ 
พร้อมทัง้ มีการน�ำร่องโครงการศึกษาและจัดท�ำระบบเตือนภัย
แหล่งน�้ำเพื่อการบริหารจัดการน�้ำ  ณ กปภ.สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี
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การขยายก�ำลังการผลิตให้เพียงพอและพัฒนา
กระบวนการผลิตน�้ำให้ได้มาตรฐานสากล ด�ำเนินการ
ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ขยายระบบประปาจ� ำ นวน 11
โครงการ เพื่อเพิ่มก�ำลังผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน รวมทัง้ มีการลงทุนในการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
ได้แก่ การจัดการน�้ำสะอาด (Water Safety Plan) ตาม
หลักสากลหรือมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อ
ให้ผู้ใช้น�้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การติดตั้งและพัฒนาระบบ
SCADA เพื่อให้สามารถควบคุมระบบผลิตจ่ายน�้ำระยะไกล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
เพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ และสภาพแวดล้อม
มี ค วามพร้ อ มในการผลิ ต จ่ า ยน�้ ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
การก�ำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการระบบจ�ำหน่าย ให้ มี แ รงดั น
น�้ำ  และอัตราน�้ำสูญเสียตามมาตรฐานที่ก�ำหนดด�ำเนินการ
วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ จ�ำนวน 327 โครงการ เพือ่ ให้
บริการประชาชนที่มีความต้องการใช้น�้ำประปาในพื้นที่
ห่างไกล พัฒนา DMA (District Metering Area) เพือ่ บริหาร
จัดการน�ำ้ สูญเสียจ�ำนวน 130 โครงการ ปรับปรุงเส้นท่อและ
ลดน�้ำสูญเสียจ�ำนวน 4 โครงการ มีการจัดการมาตรวัดน�้ำ
ให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ ลงทุนปรับปรุงมาตรวัดน�้ำหลัก และ
ลงทุนปรับปรุงมาตรผู้ใช้น�้ำ  รวมทั้งน�ำเครื่องทดสอบความ
เที่ยงตรงมาตรวัดน�้ำชนิดพกพามาใช้ในการทดสอบมาตร
ผูใ้ ช้นำ 
�้ ก่อสร้างโรงซ่อมบ�ำรุงมาตรวัดน�ำ้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก
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2. ด้ า นการบริการลูกค้า การด�ำเนินงาน

ประกอบด้วย
การปรับปรุงบริการให้สะดวกรวดเร็ว โดยพัฒนา
ศูนย์บริการลูกค้า (ศูนย์ประปาทันใจ) กปภ.ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการผ่อนคลายทุกข์ร้อนของลูกค้า เพื่อ
ลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึงพอใจ และสร้างความ
ประทับใจ โดยมีมิสเตอร์ประปา (Mr. Quick Care) พร้อม
จักรยานยนต์ ออกให้บริการลูกค้านอกสถานทีอ่ ย่างรวดเร็ว
การพัฒนาการสู่ภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นมาตรฐาน
และใกล้ชิดประชาชน มีการติดตั้งจอรับภาพเพื่อเผยแพร่
สือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ความก้าวหน้าขององค์กร
โดยน�ำร่อง กปภ. สาขาชั้นพิเศษ และ กปภ.สาขาศักยภาพ
เพือ่ พัฒนาและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร การบริการน�ำ้ ดืม่
ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ส�ำหรับช่วยเหลือสังคมและชุมชน
การรั บ ผิ ด ชอบสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR)
กปภ.มีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
เช่น การปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำของชุมชนให้สะอาด
สวยงาม พัฒนาปรับปรุงแหล่งน�้ำของชุมชนในการขุดลอก
คูคลอง ก�ำจัดวัชพืช แจกจ่ายน�ำ้ ประปาช่วยเหลือประชาชน
ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์ ข องชุ ม ชนที่ ป ระสบสาธารณภั ย
และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในการจั ด กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ โครงการ กปภ.รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้ แ ก่ การปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ  สร้ า งฝายชะลอน�้ ำ  ปลู ก ป่ า
ชายเลน และปลู ก ต้ น ไม้ เพื่ อ ช่ ว ยลดผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ  (PWA
Summer Camp) โครงการโรงเรียนประหยัดน�ำ ้ เพือ่ กระตุน้ ให้
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
น�ำ้ ประปาดืม่ ได้เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�ำ้ ประปา
ที่มีคุณภาพดื่มได้จากก๊อก และมั่นใจในคุณภาพน�้ำประปา
และโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) เพื่อสนับสนุน
และช่วยเหลือประชาชน ในการตรวจสอบและบริการซ่อม
ระบบประปารวมทัง้ แนะน�ำวิธกี ารบ�ำรุงรักษาระบบประปา
ภายในบ้าน

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การด�ำเนินงาน

ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การผลิต การลดน�้ำสูญเสียการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
และควบคุมคุณภาพน�้ำ โดยส�ำรวจและน�ำเข้าข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ และข้อมูลแผนที่
แนวท่อในระบบ GIS ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการน�ำ้ ประปาของ กปภ.
สาขา 42 แห่ง เพือ่ ให้มขี อ้ มูลแผนทีแ่ นวท่อประปาในระบบ
GIS มีความครบถ้วนและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง
น�้ำสูญเสีย และระบบควบคุมแรงดันน�ำ้ โดยการขยายผล
จากโครงการน�ำร่อง กปภ.สาขาอู่ทอง และ กปภ.สาขาสีคิ้ว
ไปยัง กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.สาขา
เถิน และ กปภ.สาขาล�ำปาง เพื่อบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
ให้มีอัตราลดลง มีการติดตั้ง Smart Logger พร้อม Web
Application ในการสนับสนุนการบริการจัดการน�้ำสูญเสีย
แบบรวมศูนย์ ที่ กปภ.สาขา 20 แห่ง เพื่อให้ กปภ.สาขา
ที่ติดตั้งระบบ DMA สามารถใช้งานผ่านทางเว็ปไซต์ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
การจัดการน�้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้น�้ำ ในการช�ำระ
ค่าน�้ำ  การขอติดตั้งมาตรวัดน�้ำ  โดยเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้น�้ำ
ระหว่าง กปภ.สาขา กปภ.เขต และส�ำนักงานใหญ่ เพื่อให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการบริ ก ารผู ้ ใ ช้ น�้ ำ  พร้ อ มทั้ ง
การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่าย กปภ. ในการเชือ่ มโยงข้อมูลผ่าน
ระบบ VPN ให้ครอบคลุม กปภ.สาขาทั่วประเทศรวม 234
สาขา
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4. ด้านทรัพยากรบุคคล การด�ำเนินงาน

ประกอบด้วย
กปภ. วางแผนและสรรหาอัตราก�ำลังให้สอดคล้อง
กั บ ทิ ศ ทางองค์ ก ร โดยทบทวนกรอบอั ต ราก� ำ ลั ง และ
การจัดท�ำแผนจัดสรรอัตราก�ำลังเพื่อให้มีอัตราก�ำลังเพียง
พอสอดคล้องกับบทบาทภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทัง้ ด�ำเนินการ
สรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor)
และพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรส�ำหรับทดแทนต�ำแหน่งทางการบริหารทีว่ า่ งลงใน
ปี 2559
การพัฒนาการเรียนรูท้ วั่ ทัง้ องค์กร โดยฝึกอบรม
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักเพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
และรองรั บ เข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY : AEC) เช่น หลักสูตรการสร้างและ
พั ฒ นานั ก วิ ท ยาศาสตร์ มื อ อาชี พ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
เฉพาะส่วนการควบคุมระบบผลิตน�้ำประปาแบบอัตโนมัติ
ขั้ น พื้ น ฐาน การควบคุ ม ระบบผลิ ต น�้ ำ และจ่ า ยน�้ ำ
ด้ ว ย PLC/SCADA การควบคุ ม น�้ ำ สู ญ เสี ย ขั้ น พื้ น ฐาน
การอบรมในฐานระบบการผลิต การใช้และบ�ำรุงรักษา
มาตรวัดน�้ำ  และโครงการอบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC เป็นต้น อีกทั้ง
จัดกิจกรรมในการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานสนใจ
เรียนรู้ และหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือขยายผลให้ทั่วทั้งองค์กร ผ่านกิจกรรม
KM DAY และกระตุ ้ น ให้ พ นั ก งานคิ ด ค้ น และพั ฒ นา
นวัตกรรมที่จะน�ำไปสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจน
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ กปภ. ด�ำเนิน
โครงการด้านบริการเชิงสังคม เช่น โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับระบบผลิตน�ำ้ ประปาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) เป็นต้น นอกจากนี้ได้พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร โดย
จัดอบรมโครงการผู้จัดการยุคใหม่ (Smart Manager) เพื่อ
เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ
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5. ฐานการเงินและการเปลีย่ นแปลง กปภ.

จัดหาแหล่งเงินและติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล   จัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
จัดท�ำแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต เพือ่ ตอบสนอง
ความต้ อ งการใช้ น�้ ำ ประปาในเมื อ งหลั ก และเขตเมื อ ง
อุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพัฒนา
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   และติดตามผลกระทบทาง
การเงิน Scenario Planning โดยจัดท�ำแบบจ�ำลอง (Model)
วิ เ คราะห์ แ ผนการเงิ น ระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้ ง
วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ กปภ.สามารถบริหารจัดการด้านการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ภาพรวมการด�ำเนินงาน
การประปาส่วนภูมภิ าค  (กปภ.)  ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทีใ่ ห้บริการสาธารณูปโภค
พื้นฐานด้านน�้ำประปาแก่ประชาชน ปัจจุบันได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ภาค รับผิดชอบทั้งหมด 10 เขต มีพื้นที่
ให้บริการทั่วทุกภูมิภาค จ�ำนวน 234 สาขา 356 หน่วยบริการ ในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ) ด้วยความมุ่งมั่นที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน�้ำประปา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และสนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย
กปภ.ได้ด�ำเนินแนวทางการพัฒนาองค์กร โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
(Customers are delighted with water quality and excellent services) และค่านิยมว่า “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
(Concentration-Confidence-For the Public) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรยึดเป็นแนวทางในการ
ท�ำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้มีน�้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ในปี 2558 กปภ.ยังคงมุง่ เน้นการด�ำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ปี 2557-2559 (ระยะที่ 2): มุง่ สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ ปี 2559-2561 (ระยะที่ 3): มุ่งสู่
องค์กรทีม่ รี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (Smart IT Organization) รวมทัง้ มุง่ เน้นคุณธรรม ต่อต้านทุจริต เพือ่ ส่งเสริม
ให้ กปภ.เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส�ำคัญ ให้องค์กรพัฒนาจนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
กปภ.มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่ง กปภ. ถือหุ้นร้อยละ 40.20   กปภ. ได้น�ำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ  โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2558  ข้อ 3 (3.4 และ 4.4)
ผลการด�ำเนินงานของ กปภ. ในปี 2558 มีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน  6,111.73  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2557 จ�ำนวน  5,775.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 336.32  ล้านบาท หรือร้อยละ 5.82  โดยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
6,968.38 ล้านบาท ลดลง 217.39  ล้านบาท หรือร้อยละ 3.03  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จ�ำนวน 7,185.77 ล้านบาท
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รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการด�ำเนินงาน

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
รวม

24,981.89
  2,114.00
27,095.89
7.80%

23,853.21
2,163.83
26,017.04
8.32%

2558

2557

92.20%

91.68%

รายได้จากการด�ำเนินงาน ปี 2558 จ�ำนวน 27,095.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,078.85  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.15  
เนือ่ งจากในปีนมี้ รี ายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการสุทธิ เพิม่ ขึน้ 1,128.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.73 สาเหตุสว่ นหนึง่
เป็นผลมาจากปริมาณการจ�ำหน่ายน�ำ้ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 55 ล้าน ลบ.ม. และรายได้คา่ ติดตัง้ และวางท่อลดลง 49.83 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 2.30
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
วัสดุการผลิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าจ้างและบริการ
วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
อื่น ๆ
รวม
4.57%

4,944.33
4,258.10
4,059.01
2,106.79
806.88
1,436.44
1,693.75
822.20
20,127.51

%
6%

4.08%
8.42%
7.14%
4.01%
10.47%

%

2558
21.16%
20.17%
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24.57%

4,725.28
3,904.34
3,653.17
1,995.81
742.35
1,217.98
1,731.75
860.59
18,831.27

9.20%
6.47%
3.94%
10.60%

25.09%

2557
20.73%

19.40%

21.16%

582558
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ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 20,127.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,296.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.88 จากการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยหลัก  คือ  ค่าวัสดุการผลิตเพิม่ ขึน้ 219.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.64 ค่าไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 110.98  ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.56  เนื่องจากค่าสารเคมีและวัสดุการผลิตรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตและระบบจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณจ�ำหน่ายน�้ำที่เพิ่มขึ้น  ค่าวัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง เพิ่มขึ้น 218.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.94 ค่าจ้างและ
บริการ เพิ่มขึ้น  จ�ำนวน 64.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.69 เป็นผลมาจาก กปภ. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงให้ความส�ำคัญในการควบคุมหรือลดน�้ำสูญเสีย โดยได้มีการจ้างบริหาร
จัดการลดน�้ำสูญเสียต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 353.76 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.06 และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน เพิม่ ขึน้ 405.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 และค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานอืน่ ๆ
ลดลง 38.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 ส่วนใหญ่เกิดจากการรายการค่าจ้างทีป่ รึกษา ลดลง 45.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
44.02   ค่าวัสดุถาวรลดลง   15.20   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.70   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กปภ.
สาขาอ้อมน้อย และสามพราน) ลดลง 9.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.46 ค่าใช้จ่ายเดินทาง – ในประเทศเพิ่มขึ้น 24.31
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 22.57 ค่าเช่ารถยนต์ เพิ่มขึ้น 9.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.81
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
322.18
290.61
483.42
202.16
106.68
106.77
2.93
124.54  
1,639.29                      

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น  
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี   
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้ค่าปรับ   
รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ
ดอกเบี้ยรับ
รวม

0.18%

7.60%
6.51%
19.65%
6.51%
12.33%

2558

29.49%

17.73%

3.16%

302.19
237.67
442.97
186.50
96.56
92.86
50.28
182.24
1,591.27                

11.45%

5.84%
6.07%
11.72%

18.99%

2557

14.94%

27.84%

ในส่วนรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับการด�ำเนินงานปี  2558  เพิม่ ขึน้    48.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.02 โดยในปีนี้ มีรายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี เพิ่มขึ้น  40.45  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  9.13  รายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 20.00 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.61 โดยบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด  (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำ
ปี 2557 จ�ำนวนเงิน 160.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.36 ล้านบาท (ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ของ กปภ.) และมีประกาศ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 จ�ำนวนเงิน 147.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.70 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 52.94 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 22.27 โดยส่วนใหญ่สาเหตุจากการรับรู้สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นรายได้จากการรับบริจาคจาก
หน่วยงานอื่น ๆ จ�ำนวน 49.60 ล้านบาท และ รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ ลดลง 47.35 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 94.17  
เนื่องจากเงินชดเชยจากกรณีบริษัทเอกชนไม่สามารถส่งมอบน�้ำประปาได้ตามปริมาณที่ก�ำหนดในสัญญาลดลงจากปีก่อน
และรายได้ดอกเบี้ยรับปี 2558 ลดลง 57.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.66    
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
63.11
23.71
5.45
31.05
123.33

177.73
46.69
5.48
10.48
240.38

4.36%
2.28%
25.18%

58

8

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
เงินค่าปรับจ่ายคืน
รวม

4.42%

2558

19.23%

19.42%

51.17%

2557
73.94%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้น  22.80  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 22.68  เนื่องจากเงินค่าปรับจ่ายคืน
เพิ่มขึ้น 28.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,337.60 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ลดลง 2.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.36 ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย ลดลง 1.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.97  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง 2.86 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.75

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
78,014.25
7,323.29
8,861.85
1,115.23
2,093.36
97,407.98
1.14% 2.15%
9.10%
7.52%

2558
80.09%

99%
22.99%
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สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เงินลงทุนระยะยาว
อื่น ๆ
รวม

73,086.26
7,038.64
6,274.95
1,115.23
1,710.90
89,225.98
1.25% 1.92%

7.03%
7.89%

2557
81.91%

8

2.99%
99%
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สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน  2558 มีจำ� นวนทัง้ สิน้   97,407.98  ล้านบาท  เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมาเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
8,182.00 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.17   ซึง่ มีรายละเอียดรายการเพิม่ ขึน้ ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบปีทผี่ า่ นมา โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี  ้
1. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิม่ ขึน้ 4,927.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ในอาคารและ
สิง่ ก่อสร้าง
2. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิม่ ขึน้   2,586.90  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.23
3. สินทรัพย์หมุนเวียน เพิม่ ขึน้   284.65  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.04  ประกอบด้วย  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   จ�ำนวน 4,664.42  ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 648.47 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.15 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  จ�ำนวน 2,460.70 ล้านบาท ลดลง 21.24  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87   
3.2  เงินลงทุนชัว่ คราว   ประกอบด้วย  เงินฝากประจ�ำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จ�ำนวน 1,408.42 ล้านบาท  
ลดลง 355.48  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.15  ได้รวมเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้นำ �้ กปภ. จ�ำนวน 1,393.06
ล้านบาท
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 972.88 ล้านบาท ลดลง 21.25  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 (ปี 2557
จ�ำนวน 994.13)
หนี้สินรวม  ณ  วันที่  30 กันยายน  2558 มีจ�ำนวน 61,606.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
หนี้สิน
8,603.75
14,160.32
12,600.00
15,003.41
2,066.90
2,372.80
1,257.62
3,671.95
1,835.10
34.77
61,606.62                          

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
8,170.39
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
14,665.27
พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
10,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
11,964.06
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้
1,833.89
รายได้รับบริจาคจากราชการรอการรับรู้ 2,167.09
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,104.38
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาฯ
4,601.71
เงินประกันการใช้นำ�้ และประกันตัวพนักงาน 1,732.38
อื่น ๆ
39.57
รวม
56,478.74

2.98% 0.06%
5.96%
2.04%
3.85%
13.97%
3.35%
24.35%

2558
20.45%

22.99%

3.07%0.07%
8.15%
1.96%
3.84%
3.25%
21.18%

14.47%

2557

25.97%

18.06%
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หนีส้ นิ รวม ณ  วันที  ่ 30 กันยายน  2558 มีจำ� นวน 61,606.62 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบปีทผี่ า่ นมา เพิม่ ขึน้ 5,127.88  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.08  ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. หนีส้ นิ หมุนเวียน เพิม่ ขึน้   433.36  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้   
2558 215.56  ล้
2558
านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.52  หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 246.23 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 36.00 ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 138.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.80  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดภายใน 1 ปี   เพิ่มขึ้น
62.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 หนี้สินเงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น   18.06   คิดเป็นร้อยละ  
2.88  เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 18.06 คิดเป็นร้อยละ 2.88 และ เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย ลดลง 262.90
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.81  
2. เงินประกันการใช้นำ�้ และเงินประกันตัวพนักงาน เพิม่ ขึน้   102.72 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 5.93  เนือ่ งจากผูใ้ ช้นำ�้
เพิ่มขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 3,039.35 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 25.40  ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี
เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลทีไ่ ด้จดั สรรไว้สำ� หรับโครงการใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในปีเดียวกันเพิม่ ขึน้ โดยแสดงไว้เป็นรายได้เงิน
อุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
4. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 233.01 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 12.71 และรายได้รับบริจาค
จากราชการรอการรับรู้ เพิม่ ขึน้ 205.71 คิดเป็นร้อยละ 9.49 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รบั บริจาคจากการ
รับโอนทรัพย์สิน เป็นรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็น
รายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
5. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 153.24 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 13.88 เนื่องจาก  กปภ. ได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
จากพนักงานบรรจุใหม่จ�ำนวน 630 คน  ลาออกเลิกจ้าง จ�ำนวน 110 คน
6. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ลดลง 504.95  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.44  เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  
7. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ลดลง 929.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.20 เนื่องจาก กปภ.
ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง  ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินฯ ที่ลดลงเกิดจากในปี 2558 ราคาซื้อน�้ำที่ประมาณการจนสิ้นสุดสัญญามีการปรับตามดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ซึ่งมีค่าต�่ำกว่าในปี 2557 ท�ำให้การประมาณการหนี้สินค่าน�้ำประปาเอกชนร่วมลงทุนมีจ�ำนวนลดลง
ส่วนของทุน
ส่วนของทุน
22.99%
22.99%
2,204.44
ทุนประเดิม
2,204.44
30,919.65
งบประมาณอุดหนุน
30,919.65
2,740.89
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
(350.60)
(63.62)
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
(26.26)
35,801.36
รวม
32,747.23
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-0.08%
-1.07% 6.73%

2558
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ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน   2558   มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 35,801.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,054.13
ล้านบาท คิ ด เป็นร้อยละ 9.33 ซึ่ง มีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ ่านมาที่มีส าระส�ำคัญ ดั ง นี้
1. ทุ น ประกอบด้ ว ยงบประมาณอุ ด หนุ น 30,919.65 ล้ า นบาท และทุ น ประเดิ ม 2,204.44 ล้ า นบาท
รวมเป็นทุน จ�ำนวน 33,124.09 ล้านบาท
2. ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม จ�ำนวนเงิน 2,740.89  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,091.49 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 881.77
(ปี 2557 จ�ำนวนเงิน  (350.60) ล้านบาท) เกิดจากโอนผลก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน  6,111.72  ล้านบาท  เข้าก�ำไร
(ขาดทุน) สะสม ท�ำให้ขาดทุนสะสมลดลง และ กปภ. ได้น�ำเงินส่งรัฐ ปี 2558 จ�ำนวน 3,057.60 ล้านบาท
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กปภ. มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�ำคัญส�ำหรับปี 2558 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน 2,745.85
ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ จ�ำนวน 15,003.41 ล้านบาท  และพันธบัตร กปภ. จ�ำนวน 12,600.00 ล้านบาท
การใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญได้แก่ เงินสดในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 4,664.42 ล้านบาท  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
78,014.25 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 8,861.85 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  
1,115.23 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้
รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้
พันธบัตร กปภ.
- ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
- ก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี
งบประมาณอุดหนุน

2558
2,745.85
15,003.41
2,066.90
2,372.80
12,600.00

หน่วย : ล้านบาท
2557
2,530.29
11,964.06
1,833.89
2,167.09
10,200.00

12,600.00
30,919.65

10,200.00
30,919.65

2558
4,664.42
78,014.25
8,861.85
1,115.23

หน่วย : ล้านบาท
2557
4,015.96
73,086.26
6,274.95
1,115.23

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
เงินสดในการประกอบการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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5.2 Financial Analysis
Overall operating performance
Being a state enterprise under the Ministry of Interior, PWA is responsible for providing a service
in public utility in connection with water supply. Currently, PWA has divided its operation lines into 5
areas with 10 regional offices covering the service areas of 234 branches and 356 sub-branches in 74
provinces (except for Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan). With a strong determination to provide
water supply system in response to the government policy in developing the quality of life and good
health for the people living in the provincial areas and the policy of the Ministry of Interior, PWA has
adopted, in the guideline in organization development, the vision “Customers are delighted with water
quality and excellent services” and the value “Concentration-Confidence-For the Public”. It is intended
for all employees to base their performance on this guideline determination and devotion to achieve
the mission in providing the customers with water supply for consumption with the quality complying
with the standards.
In 2015, PWA has continued to focus on the implementation of the strategic plan (2014-2016)
(Phase 2): Learning Organization . PWA has also been preparing to proceed to Phase 3 of the strategic plan
(2016-2018): Smart IT Organization. In its operation, PWA has given importance to the ethical conducts
and anti-corruption so as to promote PWA as an ethical organization with sustainable efficiency.
Financial achievement
PWA has a significant investment in the associated firm, i.e. Eastern Water Development and
Management Public Company Limited by holding 40.20 percent of the total shares. In 2015, to be in
compliance with the International Financial Reporting Standards, PWA presented the financial statements
which had been prepared in accordance with the Thai Financial Reporting Standards of the Federation
of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King. The financial statements
comprised the statement of financial position in which the equity method is applied as at 30 September
2015 and the statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2015 as presented
in the Notes to the financial statements for the year ended 30 September 2015, clause 3 (3.3 and 4.4).
From its operation in 2015, PWA net income amounted to Baht 6,111.73 million. In comparison with
the net income in 2014 which was Baht 5,775.41 million, there was an increase of Baht 336.32 million or
5.82 percent. The operating income of Baht 6,968.38 million has decreased Baht 217.39 million or 3.03
percent from Baht 7,185.77 million in 2014.
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Revenue and expense
Income from operation

Income from operation
Income from sales and service
23,853.21
Income from installation and piping 2,163.83
Total
26,017.04

24,981.89
  2,114.00
27,095.89
7.80%

8.32%

2015

2014

92.20%

91.68%

In 2015, the income from operation amounted to Bath 27,095.89 million, an increase of Baht
1,078.85 million or 4.15 percent of the previous year. PWA had an increase in the net income from the
sales and service of Baht 1,128.68 million or 4.73 percent as a result partially of the increased quantity
of water sale of 55 million cubic meter. The income from the installation and piping, however, decreased
Baht 49.83 million or 2.30 percent.

Operating expense

Operating expense
Materials for production
Depreciation and amortization
Expense for employees
Electricity
Wages and service fee
Supplies and maintenance
Installation and piping costs
Other expenses
Total

4,944.33
4,258.10
4,059.01
2,106.79
806.88
1,436.44
1,693.75
822.20
20,127.51

4.57%

4.08%
8.42%
7.14%
4.01%
10.47%

24.57%

2015
21.16%
20.17%

4,725.28
3,904.34
3,653.17
1,995.81
742.35
1,217.98
1,731.75
860.59
18,831.27

9.20%
6.47%
3.94%
10.60%

25.09%

2014
20.73%

19.40%
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The operating expenses of Baht 20,127.51 million had increased Baht 1,296.24 million or 6.88 percent
of the previous year owing to an increase of the main expenses comprising the increase in electricity
cost of Baht 110.98 million or 5.56 percent due to the increased cost of chemicals, material used in the
production and electricity in the production and distribution system according to the increase in the
amount of water sold, the increase in the wages and service fee of Baht 64.53 million or 8.69 percent
due to the improvement in the efficiency in providing a service which is more convenient and speedy to
the customers. Special attention has been given to the control and minimization of water loss through
a contracted management team to control the loss of water on a long-term basis. The depreciation
and amortization had increased Baht 353.76 million or 9.06 percent and the increase in the expense
for employees was Baht 405.84 million or 11.11 percent. The other expenses had a decrease of Baht
38.39 million or 4.46 percent mainly from a decline in the consultancy fee of Baht 45.50 million or 44.02
percent, a decline in the cost of fixed materials of Baht 15.20 million or 43.70 percent and a loss on
impairment of fixed assets (Omnoi Branch and Samphran Branch) of Baht 9.89 million or 10.46 percent).
However, there was an increase in the local travel expense of Baht 24.31 million or 22.57 percent and
an increase in the car hiring expense of Baht 9.81 million or 13.81 percent.
Non-operating income
Non-operating income
322.18
Income from dividend
302.19
290.61
Other income
237.67
483.42
Unearned government fund income
442.97
202.16
Unearned private sector donation income   
186.50
106.68
Unearned public sector donation income
96.56
106.77
Penalty income   
92.86
2.93
Income from compensation and penalty
50.28
124.54  
Interest
182.24
1,639.29                                              Total
1,591.27                
0.18%

7.60%
6.51%
19.65%
6.51%
12.33%

2015

29.49%

17.73%

3.16%

11.45%

5.84%
6.07%
11.72%

18.99%

2014

14.94%

27.84%

The non–operating income has an increase of Baht 48.02 million or 3.02 percent of the previous
year. In 2015, PWA had an increase in the unearned government fund income of Baht 40.45 million or 9.13
percent, an increase in income from dividend of Baht 20.00 million or 6.61 percent based on the
declaration of dividend of the year 2014 (which was the fiscal year 2015 for PWA) of the Eastern Water
Resource Development and Management Public Company Limited of Baht 160.51 million which was an
increase of Baht 13.36 million followed by a declaration of dividend during 2015 of Baht 147.14 million or
an increase of Baht 6.70 million, an increase in other income of Baht 52.94 million or 22.27 percent mainly
from the right of permission over government property, an unearned private sector donation income of Baht
49.60 million, a decrease in income from compensation and penalty of Baht 47.35 million or 94.17 percent
in the case where the private sector was unable to deliver water in the quantity stated in the contract and
a decrease in interest of Baht 57.70 million or 31.66 percent.
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%

Non-operating expense
Non-operating expense
Loss from the sale of assets
Other expenses
Cost of the material to be sold
Penalty refund
Total

63.11
23.71
5.45
31.05
123.33

177.73
46.69
5.48
10.48
240.38

4.36%
2.28%
25.18%

2558
58

4.42%

2015

19.23%

19.42%

2014

51.17%

73.94%

The non–operating expense of PWA amounted to Bath 27,095.89 million has increased Baht 22.80
million or 22.68 percent of the previous year. The penalty refund had an increase of Baht 22.80 million
or 1337.60 percent. The loss in the sale of assets decreased Baht 2.20 million or 3.36 percent and the
cost of the materials to be sold decreased Baht 1.04 million or 15.97 percent. Other expenses decreased
Baht 2.86 million or 10.75 percent.
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Financial Status
Assets
78,014.25
7,323.29
8,861.85
1,115.23
2,093.36
97,407.98
1.14% 2.15%
9.10%
7.52%

2015
80.09%

Assets
Property, building, equipment-Net
Current assets
Assets under construction
Long-term investment
Others
Total

73,086.26
7,038.64
6,274.95
1,115.23
1,710.90
89,225.98

1.25% 1.92%
7.03%
7.89%

2014
81.91%

22.99%
22.99%
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As at 30 September 2015, PWA has the total assets of Baht 97,407.98 million. In comparison with the
preceding year, the increase of the assets was Baht 8,182.00 million detailed as follows:
1. Property, building, equipment-Net has an increase of Baht 4,927.99 million mainly in the building
and construction.
2. Assets under construction has an increase of Baht 2,586.90 million or 41.23 percent.
3. Current assets had increased Baht 284.65 million or 4.04 percent comprising the following:
3.1 Cash and cash equivalents amounted to Baht 4,664.42 million of which the increase was
Baht 648.47 million or 16.15 percent. Fixed deposit maturity of not exceeding 3 months as at 30 September
2015 of the amount Baht 2,460.70 million.
3.2 Current investment consisting of fixed deposit maturity exceeding 3 months of the amount
of Baht 1,408.42 million has decreased Baht 355.48 million or 20.15 percent inclusive of the deposit and
interest from the fund on water usage guarantee of Baht 1,393.06 million.
3.3 Trade and other account payable of the amount of Baht 972.88 million or 2.13 percent
(Baht 994.13972.88 million in 2014)
Liabilities
8,603.75
14,160.32
12,600.00
15,003.41
2,066.90
2,372.80
1,257.62
3,671.95
1,835.10
34.77
61,606.62                          

Liabilities
Current liabilities
8,170.39
Liabilities under the financial lease
14,665.27
PWA Bond
10,200.00
Unearned government fund income
11,964.06
Unearned private sector donation income
1,833.89
Unearned public sector donation income
2,167.09
Employee  benefit obligation
1,104.38
Provision on private joint venture contracts
4,601.71
Fund to guarantee water usage and to guarantee 1,732.38
        employees’ position
Others
39.57
Total
56,478.74

2.98% 0.06%
5.96%
2.04%
3.85%
13.97%
3.35%
24.35%

%9%

2015
20.45%
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3.07%0.07%
8.15%
1.96%
3.84%
3.25%
21.18%

14.47%

2014
18.06%

25.97%

2558
2558

22.99%
22.99%
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Total liabilities as at 30 September 2015 was of Baht 61,606.62 million, an increase of Baht 5,127.88 million
or 9.08 percent detailed as follows:
1. An increase in the current liabilities of Baht 433.36 million or 5.30 percent comprising: An increase in trade
and other accounts payable of Baht 215.56 million or 8.52 percent, An increase in the other current liabilities of
Baht 246.23 million or 36.00 percent, An increase in accrued expenses payable of Baht 138.67 million or 10.80
percent, An increase in liabilities of financial lease due within a year of Baht 62.30 million or 14.08 percent,
An increase in Committees’ bonus and employees’ wages of Baht 18.06 million or 2.88  percent, A decrease in
the remittance payables to the Ministry of Finance of Baht 262.90 million or 11.81 percent.
2. Fund to guarantee water usage and to guarantee employees’ position has an increase of Baht 102.72
million or 5.93 percent due to an increased number of customers and new employees and employees under
rotation from which more guarantee has been required.
3. Unearned government fund income has an increase of Baht 3,039.35 million or 25.40 percent in
compliance with the principles of recording the increasing appropriated government fund for the new project
formulating in the same year. It was presented as an unearned government fund income in the non-current
liabilities and recognized as the government fund income over its useful life in conformity with the basis in
depreciation estimate.
4. Unearned private sector donation income has an increase of Baht 233.01 million or 12.71 percent and
unearned public sector donation income has an increase of Baht 205.71 million or 9.49 percent in conformity
with the criterion for recording the donation assets and the transfer of assets as unearned private and public
sectors donation income in the non-current liabilities and recognized as a revenue income over its useful life in
accordance with the basis in depreciation estimate.
5. Employee benefit obligation has an increase of Baht 153.24 million or 13.88 percent. In compliance with
the Thai Accounting Standard 19 (TAS 19) on Employee benefits, the liabilities in employee benefit obligation
have been resulted from the recruitment of 630 new employees and resignation of 110 employees.
6. Liabilities under the financial lease have a decrease of Baht 504.95 million or 3.4 percent. In compliance
with the Thai Accounting Standard 17 (TAS 17) on Leases (Revised 2009), PWA has been affected by the private
joint venture contracts.
7. Provision on private joint venture contracts has a decrease of Baht 929.76 million or 20.20 percent.
In compliance with the Thai Accounting Standard 37 (TAS 37) on Provision, contingent liabilities and contingent
assets (Revised 2009), the decrease of the liabilities in 2015 has been due to the adjustment of the buying rate
for the water covered by the contract according to the consumer price index (CPI) which is lower than in 2014.
As a consequence, the provision on private joint venture contracts of PWA has decreased.
Equities
-0.18%
-0.08%
7.66%
6.16%
-1.07% 6.73%

2015

2014

86.36%

94.42%

2,204.44
30,919.65
2,740.89
(63.62)
35,801.36

Equities

Capital
2,204.44
Contribution from  the government
30,919.65
Unappropriated  retained earnings (loss)
(350.60)
Other components of equity
(26.26)
Total
32,747.23
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The equities as at 30 September 2015 totaled Baht 35,801.36 million or 9.33 percent of the preceding
year detailed as follows:
1. Capital comprises of contribution from the government of Baht 30,919.65 million and capital of
Baht 2,204.44 million totaling Baht 33,124.09 million.
2. Unappropriated retained earnings (loss) of Baht 2,740.89  million rose by Baht 3,091.49 million or
881.77 percent (Baht (350.60 ) million in 2014 as a result of the transfer of gain or loss of 2014 of the amount
of Baht 6,111.72 million to unappropriated retained earnings (loss). As a result, the unappropriated retained
earnings has decreased. In 2015, PWA’s remittance was Baht 3,057.60 million.
Sources of funds and uses of funds
PWA’s significant sources of fund for 2015 comprise accounts payable-trade and others of the
amount Baht 2,745.85 million, unearned government fund income of Baht 15,003.41 million, and PWA
bonds of Baht 12,600.00 million.
PWA’s significant use of funds includes operating cash of Baht 4,664.42 million, property, buildings and
equipment of Baht 78,014.25 million, assets under construction of Baht 8,861.85 million and investment in
associates and other long-term investment of Baht 1,115.23  million.
Sources of funds
Accounts payable-trade and others
Unearned government fund income
Unearned private sector donation income
Unearned public sector donation income
PWA bonds
- Current position
- Maturing over 1 year
Government fund

2015
2,745.85
15,003.41
2,066.90
2,372.80
12,600.00
12,600.00
30,919.65

Uses of funds
Operating cash
Property, buildings and equipment
Assets under construction
Investment in associates
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2015
4,664.42
78,014.25
8,861.85
1,115.23

Unit : Million Baht
2014
2,530.29
11,964.06
1,833.89
2,167.09
10,200.00
10,200.00
30,919.65
Unit : Million Baht
2014
4,015.96
73,086.26
6,274.95
1,115.23
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6.1 การบริหารความเสี่ยง
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคใช้ แ นวทางการบริ ห าร
ความเสีย่ งตามมาตรฐานสากล COSO : Enterprise Risk
Management Framework และภายใต้หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ขิ องส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แบบยัง่ ยืน คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ งก�ำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
น�ำนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ภิ ายในองค์กร
ติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งและความเพียงพอของ
การจัดการความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ รายงานให้คณะกรรมการ กปภ.
ทราบทุกไตรมาส ปีงบประมาณ 2558 กปภ.มีนโยบายทีส่ ำ� คัญ
ในการจัดการความเสีย่ งทัง้ ด้านการเงินและมิใช่การเงินเพือ่
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้

1. ด้านการผลิตและจ�ำหน่าย

- การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้

เพียงพอ
ปี 2558 ปัญหาภัยแล้งและน�้ำทะเลหนุนเป็นปัจจัย
ภายนอกที่กระทบต่อภารกิจหลักในการผลิตและจ่ายน�้ำ
เกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้ อันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ฝนและปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้
ทัว่ ประเทศอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ยกว่าปกติ และมีแนวโน้มชัดเจน
ว่าปัญหาการขาดแคลนน�้ำดิบจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
กปภ.ให้ความส�ำคัญเรื่องการขาดแคลนน�้ำดิบเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน เพื่อ
มิให้ความคาดหวังจากการได้รับบริการของผู้ใช้น�้ำลดลง
กปภ. เร่งหามาตรการแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อนทั้งในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. ด้วย
การจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง เพือ่ ติดตามสถานการณ์และก�ำหนดมาตรการป้องกัน
แก้ปญ
ั หาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน ส�ำหรับแผนระยะยาวเพือ่
ให้มีแหล่งน�้ำส�ำรองสร้างความยั่งยืนรองรับความต้องการ
ในอนาคต กปภ.จัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน�้ำ  จ�ำนวน
11 พื้นที่ 25 ลุ่มน�้ำหลักครอบคลุมทุก กปภ.สาขา ใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ทัง้ ในระยะสัน้ และยาว นอกจาก
แผนพัฒนาแหล่งน�้ำในองค์กรแล้วยังได้ร่วมบูรณาการกับ
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คณะท�ำงานลุม่ น�ำ้ ทัง้ จากภายในและภายนอกในพืน้ ทีส่ ำ� คัญ
เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งน�้ำ
- การควบคุมคุณภาพน�้ำให้ได้มาตรฐาน
การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจและอัตราการเพิ่ม
ของประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ำเพิ่มขึ้น   กปภ.
เร่งขยายการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น�้ำ
ควบคูก่ บั การพัฒนามาตรฐานการผลิตน�ำ้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชน
ในการอุปโภคและบริโภคน�้ำประปา กปภ.ใช้แนวทางการ
จัดการน�้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ด้วย
ขัน้ ตอนจัดการคุณภาพและความสม�ำ่ เสมอของน�ำ ้ ตัง้ แต่นำ�้ ดิบ
กระบวนผลิต จนถึงน�ำ้ ประปาส่งถึงผูบ้ ริโภค เน้นการบริหาร
กระบวนการท�ำงานแบบครบวงจร และพัฒนาระบบบ�ำรุง
รักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance : PM) พร้อม
ขยายฐานข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ประปาเพื่อให้สามารถ
ผลิตน�้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการ
หยุดจ่ายน�้ำล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ กปภ.มุ่งมั่นทุ่มเท
ในการพัฒนาคุณภาพระบบผลิตน�้ำประปาอย่างต่อเนื่อง
เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินเกี่ยวกับระบบผลิตที่ได้คุณภาพ
ระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 9001
- การบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียอย่างเป็น
ระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบจ่ายน�้ำให้เกิดมูลค่า
และมีประสิทธิภาพส�ำหรับองค์กร คือ การบริหารจัดการ
น�ำ้ สูญเสียให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมภายใต้ขอ้ จ�ำกัดการลงทุน
ขยายโครงข่ายระบบประปาทั่วประเทศ โดยเฉพาะระบบ
ประปาที่มีก�ำลังการผลิตเต็มศักยภาพหากสามารถจัดการ
ลดการสูญหายของน�้ำได้ กปภ.จะสามารถสร้างรายได้จาก
การจ�ำหน่ายน�้ำพร้อมกับลดต้นทุนด้านระบบผลิตและจ่าย
กปภ.จัดท�ำแผนลดน�ำ้ สูญเสียระยะยาว ทัง้ เชิงกายภาพและ
เชิงพาณิชย์ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
ให้เป็นระบบ มีระบบตรวจสอบน�้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวัง  
(District Metering Area : DMA)  และโครงการปรับปรุง
เปลี่ยนเส้นท่อ/มาตรวัดน�้ำตามก�ำหนดรอบเวลา
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2. ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สนับสนุนกระบวนงาน
กปภ.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
ด้านการผลิตน�้ำและการบริการลูกค้า   มีการจัดท�ำฐาน
ข้อมูลเกี่ยวเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแบบรวมศูนย์
(Centralized)  ในรูปแบบ Web Base Application ด้านการผลิต
ติดตั้งพัฒนาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม
(Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA)  
ระบบ DMA เพื่อบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย ประกอบด้วย
ฟังก์ชั่นการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ ควบคุมการสูบจ่าย และ
ควบคุมน�้ำสูญเสียพร้อมระบบแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติที่มี
ความทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานควบคุม
ระบบจ่ายน�้ำและควบคุมอัตราน�้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์
ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำหรับด้านลูกค้า พัฒนาระบบ
สารสนเทศผู้ใช้น�้ำ  (Customer Information System:
CIS) เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ในการตรวจ
สอบหนี้ค้างช�ำระ การช�ำระค่าน�้ำประปา การขอติดตั้งและ
วางท่อน�้ำประปา

3. ด้านการเงินและการขยายบริการใน
พื้นที่อนาคต
- ฐานะการเงินมั่นคง
แต่ละปี กปภ.ใช้เงินลงทุนมูลค่าหลายพันล้านบาท
เพือ่ การบ�ำรุงรักษาระบบผลิตเดิมและขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้
ในพื้นที่ใหม่  ในขณะที่ยังต้องประสบภาวะการขาดทุนจาก
โครงการเอกชนร่วมลงทุนที่มีภาระผูกพันระยะยาว   กปภ.
จัดท�ำแผนเพื่อลดผลกระทบด้านการเงินดังกล่าว ทั้งการ
จัดหาแหล่งเงิน การเร่งรัดการเบิกจ่าย ทบทวนโครงสร้าง
ราคาค่าน�ำ 
้ การศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน และ
การติดตามผลกระทบทางการเงิน
- การขยายบริ ก ารรองรั บ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Economic
Community : AEC)
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้
เกิดความได้เปรียบต่อการขยายตัวระบบเศรษฐกิจ   กปภ.
จะสู ญ เสี ย โอกาสหากไม่ ส ามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
องค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจนี้ได้ทัน และ

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ระยะแรก กปภ.
เน้นขยายระบบผลิตและจ่ายน�้ำในพื้นที่เศรษฐกิจหรือพื้นที่
ท่องเที่ยวที่มีอัตราการใช้น�้ำสูง พื้นที่เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเสนอโครงการปรับปรุง
ขยายเพิ่มก�ำลังการผลิตและขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานด้วยงบลงทุนมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
ใน 6 พืน้ ทีช่ ายแดน ประกอบด้วยจังหวัดตาก สระแก้ว ตราด
มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย

4. การด�ำเนิ น งานธุ ร กิ จ อย่ า งมี
เสถียรภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลง

- การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System : BCMS)
กปภ. จัดท�ำระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ทัว่ ทัง้ องค์กร รองรับภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉินทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ. รวมถึงชื่อเสียงและความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร ท�ำให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต
ต่าง ๆ กปภ.จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาและในระดับที่ยอมรับได้ตามก�ำหนดไว้ โดยมีการ
ทบทวน ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP) และฝึกซ้อมทุกปี
การวัดความส�ำเร็จขององค์กรไม่ได้พิจารณาสิ้นสุด
เพียงผลก�ำไร หากแต่พิจารณาความสามารถบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพด้วย ปี 2558 กปภ. เผชิญเหตุการณ์
วิกฤติอย่างหนักจากสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการภายในองค์กรบางเรื่องไม่ได้ตามเป้าหมาย
ตามคาดหวัง แต่ กปภ. สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นได้
ด้วยมาตรการและแผนรองรับความเสี่ยง อีกทั้งแผนเตรียม
พร้อมกับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่จะท�ำให้ธุรกิจหลัก
หยุดชะงักทุกระบบงานและทุกส่วนงาน  เห็นได้ชดั ว่า กปภ.
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์อันน�ำไปสู่ความเสี่ยงทุกรูปแบบ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรและเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
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6.2  การควบคุมภายใน
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) มีนโยบายการด�ำเนินงาน
ภายใต้ค่านิยม มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน (มุ่งเน้นคุณธรรม
มั่นใจคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน)  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ภายใต้กระบวนการด�ำเนินงานดังกล่าว กปภ.
ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายในโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการรายงานทางการเงินและ
การด�ำเนินงานทีม่ ใิ ช่การเงิน มีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดย
อ้างอิงหลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุม
ภายใน ได้ ติ ด ตามประเมิ น ความเพี ย งพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ผ่านการจัดท�ำ
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ของคณะกรรมการควบคุ ม ภายในระดั บ หน่ ว ยงาน ซึ่ ง
จากผลการประเมินดังกล่าวท�ำให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงาน
ของ กปภ.มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน สอดคล้องกับส�ำนักตรวจสอบได้ประเมิน
ผลการควบคุมภายในของ กปภ. ว่าเป็นไปตามวิธีที่ก�ำหนด
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ง กปภ.มีโครงสร้าง
การควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม กปภ.มี

สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มี
บรรยากาศการควบคุมภายในที่ดี โดยคณะกรรมการ กปภ.
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมี
จริยธรรม รวมทัง้ สร้างบรรยากาศในองค์กร เพือ่ ให้บคุ ลากร
ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลที่ดี (CG: Corporate Governance) 9 หลัก
ส� ำ คั ญ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล และกฎบั ต รของ
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ.  ในปี 2558 กปภ. ได้ประกาศให้เป็นปี
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“รวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายรัฐบาล”
ภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริต  โดยน�ำ
ค่านิยม “มุง่ เน้นคุณธรรม” ประกาศเป็นนโยบายเพือ่ ตอกย�ำ้
พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
รวมทั้ง ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ กปภ.
(ศปท. กปภ.) เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตโดยตรง และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพือ่ ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.
ส่วนการก�ำหนดนโยบายวิธีการบริหารงานบุคคล
ในปี 2558 กปภ.ได้ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะหลักของ
พนักงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยม พฤติกรรมตามค่านิยม
11 ประการ มุง่ เน้นในเรือ่ งคุณธรรมและพฤติกรรมทีม่ งุ่ เน้น
การปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ประเมินพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักของพนักงานทุกสิน้ ปี

2. การประเมินความเสี่ยง กปภ. ได้ก�ำหนด

วัตถุประสงค์การด�ำเนินงานทั้งระดับองค์กร และระดับ
หน่วยงาน ผ่านแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี ระบุเหตุการณ์ความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากปัจจัย
ภายนอกและภายในทีอ่ าจมีผลกระทบ การบรรลุเป้าหมาย
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รในการด� ำ เนิ น งานทุ ก ด้ า น  
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
พิจารณาโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของความเสี่ ย ง ก� ำ หนดกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายโดยจั ด ท� ำ แผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รที่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการ กปภ. ครอบคลุมความเสีย่ งทัง้ 4 ด้าน ก�ำหนดมาตรการ
และวิธีการควบคุมภายใน  เพื่อควบคุมจุดที่มีความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่ก�ำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

3. กิจกรรมการควบคุม กปภ. ได้ก�ำหนด

นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ร่วมกับการ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

แบ่งแยกหน้าที่ และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจในการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งด้านการด�ำเนินงาน
การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือมาตรฐานการจัดการ
น�้ำสะอาดขององค์กรอนามัยโลก (Water Safety Plan :
WSP) เพือ่ น�ำไปจัดการคุณภาพน�้ำให้ได้มาตรฐานทุก กปภ.
สาขา คู่มือมาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการ (Lab) ISO/
IEC17025:2005 เพื่อการทดสอบคุณภาพน�้ำเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คู่มือระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO
9001:2008 เพื่อจัดการระบบผลิตที่ได้คุณภาพส�ำหรับ
สถานีผลิตน�ำ้ บ้านลาด ของ กปภ.สาขาเพชรบุรี สถานีผลิตน�ำ้
ประจวบคีรีขันธ์ ของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ และ
สถานีผลิตน�้ำโพธาราม ของ กปภ.สาขาสมุทรสาคร คู่มือ
มาตรฐานการจัดการห้องมั่นคงเพื่อป้องกันข้อมูลส�ำคัญ
ISO 2701:2013 เพื่อจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
คู่มือมาตรฐานการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียของสมาคมน�้ำ
ระหว่างประเทศ (International Water Association :
IWA)
การควบคุมระบบสารสนเทศ ยึดหลัก 3 A ได้แก่
การระบุ ตั ว ตน (Authentication) การก� ำ หนดสิ ท ธิ
(Authorization) และการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบเพือ่
การตรวจสอบ (Audit Logging) ตามความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบ เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล โดยให้
ความส�ำคัญทัง้ การควบคุมทัว่ ไป ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. พ.ศ. 2558
การแบ่งแยกหน้าที่งานในระบบสารสนเทศ และการจ�ำกัด
การเข้าถึงระบบงานตามคูม่ อื การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศอย่ า งปลอดภั ย ของ กปภ. พ.ศ.
2558  และการควบคุมเฉพาะระบบงาน ได้แก่ การควบคุม
การเข้าถึงฟังก์ชั่นภายในระบบงานของผู้ใช้งานแต่ละคน
การควบคุมความถูกต้องในการน�ำเข้าข้อมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล การประมวลผล
รวมทั้งน�ำข้อมูลไปใช้และสิทธิการแก้ไขข้อมูล เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศขององค์กรมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ ทันกาล และมีความปลอดภัย

4. สารสนเทศและการสื่ อ สาร กปภ.มี

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน โดยในปี 2558 ได้ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการสือ่ สารให้มคี วามกระชับ รวดเร็ว และเกิด
ความคล่องตัวในการสื่อสาร ปรับปรุงการเข้าถึง Internet
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และ
มีระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่าง
เพียงพอและเชือ่ ถือได้ เพือ่ ตอบสนองการให้บริการให้ทนั ต่อ
ความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้น�้ำสามารถตรวจสอบข้อมูล
ค่ า น�้ ำ ประปาผ่ า นเว็ บ ไซต์ กปภ. หรื อ PWA Mobile
Application รวมทั้ง ได้ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์ (Geographic information system : GIS) ช่วยจัดท�ำ
โครงข่ายเส้นท่อประปาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของส�ำนัก
ทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ใช้น�้ำในการขอ
ติดตั้งประปา และในปี 2558 กปภ. ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส�ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
และห้องมัน่ คง กปภ. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
(Information Security Management System) มีผล
บังคับใช้ถงึ ปี 2561 โดยตรวจติดตามมาตรฐานเป็นประจ�ำทุกปี
5. การติดตามประเมินผล กปภ. มีระบบ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการประเมิน
คุณภาพการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม และถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
การปฏิบตั งิ านตามปกติ โดยติดตามผลในระหว่างปฏิบตั งิ าน
(Ongoing Monitoring) ในแต่ละล�ำดับชั้นรายงานสรุป
ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูก้ ำ� กับดูแลทราบตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลเป็นรายครัง้ (Control Self
Assessment) โดยการจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน
รวมถึงประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
พร้อมจัดท�ำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทั้งระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร และการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment)
โดยส�ำนักตรวจสอบ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มี ก ารประเมิ น ผลทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร รวมทั้ ง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น
และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
การควบคุมภายในให้สามารถจัดการกับความเสีย่ งทีม่ อี ยูไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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6.3 การตรวจสอบภายใน
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
การตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบของ
กปภ. เป็นหน่วยงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผูว้ า่ การ
และฝ่ายบริหาร ในการสอบทาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของกระบวนการการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ของ
กปภ. รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั งิ าน และการให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของ กปภ. ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
และวัตถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ก�ำกับดูแล
ส�ำนักตรวจสอบ กปภ. ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีอสิ ระ
เทีย่ งธรรม และมีจรรยาบรรณทีด่ ี มีการทบทวนกฎบัตรของ
ส�ำนักตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ซึง่ เป็นการก�ำหนดการภิจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน
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ผลการด�ำเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
จ�ำนวน 9 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
สอบทานงบการเงิน ท�ำการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา และอนุมตั คิ รบทุกไตรมาส
สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน   ท�ำการสอบทานผล
การประเมินการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส พบว่ามีความเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ มี
ผลกระทบต่องบการเงินของ กปภ.
สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่ ว ยตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ. 2555 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท�ำการสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ระหว่างปีและสิน้ ปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
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ส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
ส�ำนักตรวจสอบ กปภ. ตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้บริหาร ว่าการด�ำเนินงานของ กปภ. เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน
ในกระบวนการธุรกิจทีก่ ำ� หนดหรือจัดให้มขี นึ้ โดยฝ่ายบริหาร
นั้น มีประสิทธิผลเพียงพอและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการ
ตรวจสอบคือ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในให้
สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกระบวนการ
ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรับผิดชอบ
1. ประเมิ น ความเพี ย งพอประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านและระบบ
สารสนเทศ การควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายใน
ช่วยป้องกันการทุจริต การบริหารความเสี่ยงและผลการ
ด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณของพนักงานและผูบ้ ริหารภายใต้
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับกระบวนการ
ควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กปภ. รวมทัง้ บริษทั ในเครือ
บริ ษั ท ร่ ว มหรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
และมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า และผล
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และความ
เพียงพอของทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงานและก�ำกับดูแลงานการติดตาม และ
การควบคุมอืน่ เช่น กระบวนการบริหารความเสีย่ งการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม
และการจัดท�ำรายงานทางด้านบัญชีและการเงิน
6. ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบภายใน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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ภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญ
1. จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ตามเกณฑ์
ความเสี่ยงโดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. น� ำ เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงที่ดูแล
รับผิดชอบของสายงานและผูว้ า่ การ กปภ. เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็นส�ำคัญไว้ในรายงาน
รายไตรมาส เพือ่ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและผูว้ า่ การ กปภ.
3. น�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูว้ า่ การ
เพื่ อ รั บ ทราบความคื บ หน้ า ในการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก
ตรวจสอบ รวมถึงสรุปประเด็นส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ
ระหว่างงวด และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานและจัดส่งรายงาน การตรวจสอบ
ภายใน ให้กับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการ
คลัง และกระทรวงมหาดไทย
5. ให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษา เสนอแนะวิ ธี ห รื อ
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ายบริหารของ กปภ.
และหน่ ว ยรั บ ตรวจเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริตและมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
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ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ระบุและก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ของ
ส�ำนักตรวจสอบ รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ สร้างความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรในส�ำนักตรวจสอบ ซึง่ แผนการตรวจสอบทีจ่ ดั ท�ำ
มี 2 ฉบับ ได้แก่
1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2558 – 2560)
เป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ กปภ. และนโยบาย
เป้าหมายของส�ำนักตรวจสอบ โดยมีการหารือกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ. ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
ขอทราบนโยบาย หรือความคาดหวังประเด็นความส�ำคัญ
ด้านธุรกิจ และน�ำการหารือดังกล่าวไปใช้พจิ ารณาประกอบ
การประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดย
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2558-2560) ก�ำหนดให้มี
การตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการ/หน่วยงาน และได้
รับการหมุนเวียนให้ตรวจสอบความถี่ที่แตกต่างกัน ตามผล
การประเมินความเสี่ยง
2. แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2558 เป็นแผนงาน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย
กระบวนการปฏิบตั งิ าน/หน่วยงาน ทีจ่ ะตรวจสอบตามแผน
กลยุทธ์ ช่วงเวลาทีจ่ ะด�ำเนินการตรวจสอบ ผูร้ บั ผิดชอบใน
การตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการปฏิบตั งิ านตามแผน
จ�ำนวนผูต้ รวจสอบ และงบประมาณทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน
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ทั้งนี้ การจัดท�ำแผนการตรวจสอบดังกล่าว ใช้การ
ประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการจัดท�ำ เพื่อจัดล�ำดับ
และคัดเลือก กระบวนการปฏิบัติงาน/หน่วยงานภายใต้
แนวทางเดียวกัน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ของ กปภ. นโยบายและความคาดหวังของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ. ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบสอดคล้อง สนับสนุน
และเป็นไปตามนโยบาย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานของ กปภ. และเพื่อจัดสรรบุคลากรและ
งบประมาณของส�ำนักตรวจสอบ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ซึ่ ง ส่ ง ผลในการใช้ ท รั พ ยากร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ. โดยมี
จ�ำนวนหน่วยรับตรวจ 155 หน่วยงาน/โครงการ และ 17
กระบวนการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ การจัดซือ้ จัดจ้าง กระบวนการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการเอกชนร่วม
ลงทุน การบริหารจัดการบริษัทร่วม การจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน การก�ำกับดูแลองค์กร การบริหารความเสี่ยง
การบริหารงานกฎหมาย การผลิตและจ่ายน�้ำ  การควบคุม
คุณภาพน�้ำ  การบริหารจัดการระบบจ�ำหน่าย และอัตรา
น�้ำสูญเสีย ด้านรายได้ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจ่าย
เงิน การควบคุมวัสดุคงคลัง การบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารงานโครงการก่อสร้าง

การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal
Audit Execution and Reporting)
ส�ำนักตรวจสอบของ กปภ. มีการวางแผนการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบในรายละเอียด มีความสอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี จัดท�ำ
ขึ้นเพื่อก�ำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบเข้าใจ ขอบเขต วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
และปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบได้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
กิจกรรมทีไ่ ด้ทำ� การตรวจสอบ โดยได้รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การควบคุม
ภายในหรือความผิดปกติอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญ น�ำไปใช้ใน
การก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�ำนักตรวจสอบ) อนุมตั กิ อ่ นน�ำไปปฏิบตั งิ าน มีการประชุม
เปิดการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะ
เวลา ก�ำหนดการทีส่ ำ� คัญในการเข้าตรวจให้กบั ผูบ้ ริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบ
ได้ท�ำการรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อ
สนับสนุนประเด็นข้อตรวจพบ แล้วจึงสรุปผลการตรวจสอบ
น�ำมาปิดประชุมการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นและหา
ข้อยุติร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบ และผู้รับการตรวจสอบ
ก่อนจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์น�ำเสนอ
ให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจรับทราบ เพื่อน�ำไปปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ าน และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
จากนัน้ ผูต้ รวจสอบจะมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการแก้ไขที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
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การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
ส�ำนักตรวจสอบของ กปภ. จัดให้มีการประเมิน
คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จ�ำนวน 3 วิธีได้แก่
1. ประเมินตนเองเป็นประจ�ำทุกปี ตามแบบที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. โดยมี
การรายงานผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค และแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านต่อผูว้ า่ การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. รับทราบ โดยผลการประเมินตนเองปี 2558
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ที่ 3.58 จากคะแนนเต็ม
4.00 ตามเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดี ของคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555
2. ประเมินคุณภาพงานภายหลังปฏิบัติงานโดยหน่วย
รับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2558 ก�ำหนดเข้า
ตรวจสอบ จ�ำนวน 155 แห่ง ผลการประเมินด้านบุคลากร
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 และด้านการ
ปฏิบตั งิ านและรายงานผลการตรวจสอบ ได้รบั คะแนนเฉลีย่
4.42 จากคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
3. ประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก
อย่างสม�่ำเสมอทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน ครัง้ ล่าสุด
ที่ประเมินคือปี 2557
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การพัฒนางานและตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High
Value Service)
ส�ำนักตรวจสอบ ได้มกี ารพัฒนาและบริหารงานตรวจสอบ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) โดยเน้นการให้บริการ
ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และบริการให้
ค�ำปรึกษา (Consulting Service) อย่างอิสระและเทีย่ งธรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่า และปรับปรุงการด�ำเนินงานของ กปภ. โดย
ในรอบปี 2558 ส�ำนักตรวจสอบของ กปภ.ได้มีการพัฒนา
งานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การตรวจสอบด� ำ เนิ น การได้ ค รบถ้ ว น ตาม
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2558-2560) และแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 157 หน่วยงาน/โครงการ
(แผน 155 แห่ง กรณีพิเศษ 2 แห่ง) และ 17 กระบวนงาน
สามารถครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญของ กปภ.
และกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ที่ส�ำคัญ
ของ กปภ. ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการตรวจสอบ (Audit
Universes) สามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ก าร
ด�ำเนินงานของ กปภ.สนับสนุนให้ กปภ.บรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด นอกจากนีย้ งั มุง่ เน้นการตรวจสอบใน
เชิงบูรณาการ (Integrate Audit) ทีค่ รอบคลุมการตรวจสอบ
ภายในตลอดทัง้ กระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญ สร้างคุณค่า
ที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร
2. ให้บริการค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
ภายใน การก�ำกับดูแล จ�ำนวน 5 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการผลิ ต น�้ ำ  ด้ า นรายได้
การควบคุมคุณภาพน�ำ 
้ การบริหารจัดการระบบจ�ำหน่ายน�ำ้
และอัตราน�ำ้ สูญเสีย รวมถึงระบบงานสารสนเทศด้านผูใ้ ช้นำ�้
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ต รวจสอบได้ รั บ
ประกาศนี ย บั ต รทางวิ ช าชี พ การตรวจสอบ โดยส� ำ นั ก
ตรวจสอบก�ำหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับเตรียมการ
สอบประกาศนียบัตรวิชาชีพไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี
2558 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ส่งผลให้เกิดความน่าเชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับ
จากหน่วยรับตรวจมากขึ้น โดยในปี 2558 มีผู้ตรวจสอบ
ได้รบั ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบทัง้ สิน้ 12 คน
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบที่กล่าวข้างต้น เพื่อ
เสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน ให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อ กปภ.ในที่สุด

การประปาส่วนภูมิภาค

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
ผลการสอบทานและการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม พบว่าหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบมีการจัดโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชา การมอบหมายงานมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยมีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมีผล
กระทบต่อการปฏิบตั งิ าน มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และประเมินผลกระทบ รวมทัง้ ก�ำหนดวิธกี ารควบคุม
ปัญหาอุปสรรคอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแจ้งเวียนและชี้แจงให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับ
เป้าหมายของหน่วยงานและการประปาส่วนภูมิภาค
สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม พบว่ากระบวนการหรือกิจกรรมที่ได้ตรวจสอบ มีระบบการควบคุมภายใน
โดยรวมทีเ่ หมาะสมเพียงพอ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบมีประเด็นทีต่ รวจพบที่
สมควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไข และส่วนใหญ่หน่วยรับตรวจ/ฝ่ายบริหาร ได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผูส้ อบบัญชีของการประปาส่วนภูมภิ าคทัง้ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�ำปี ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558 สรุปได้ดังนี้
ภารกิจ/รายการ				
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ค่าสอบบัญชี
  1,900,000.00
ค่าล่วงเวลา
    293,288.59
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 			 123,686.76
					รวม					 2,316,975.35
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดระยะเวลา 36 ปีของการด�ำเนินงาน กปภ.ตระหนักดีว่าประโยชน์และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งส�ำคัญ
สูงสุด ตลอดจนมุ่งมั่นในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้น�้ำเกิดความประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ เน้นการให้บริการด้วยใจ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
การยอมรับและความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
อันน�ำไปสูก่ ารบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย มีแนวทางในการก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบและสามารถ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบผลิตจ่ายน�้ำประปาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบ
ให้มีความพร้อมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้ำที่เพิ่มขึ้นในทุกปี
ในปี 2558 คณะกรรมการ กปภ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของกลไกการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้กรอบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือของ
ประชาชนและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ กปภ. จึงได้พิจารณาทบทวนการก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับหลักการสากลตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ก�ำหนดไว้เป็นหลักส�ำคัญ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานและพร้อมต่อการตรวจสอบ (Accountability)
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบ (Responsibility)
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม (Equitable Treatment)
4. ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption)
5. ส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ (Transparency)
6. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ กปภ. ให้เกิดการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในการด�ำเนินกิจการ (Value Creation)
7. ปฏิบัติงานโดยยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ (Ethics)
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน (Participation)
9. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Corporate Governance)
กปภ. ได้น�ำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ได้ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งยังก�ำหนด
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง กปภ. ในทุกระดับเพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องและครอบคลุมในทุกมิติ ดังนี้
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 ระดับคณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มาจาก
การแต่งตัง้ อันจะเป็นกรอบและกฎเกณฑ์ในการประพฤติ ปฏิบตั ิ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น การยืน่ แบบแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่เข้ารับต�ำแหน่ง
ในทุก 3 ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อพ้นจากต�ำแหน่งและพ้นจากต�ำแหน่งครบ 1 ปี โดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานจะ
ต้องตระหนักถึงการดูแลและบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม บนพื้นฐานของความรอบคอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ กปภ. ตลอดจนมติในที่ประชุมของคณะกรรมการ กปภ.
 ระดับองค์กร กปภ. ด�ำเนินการภายใต้อำ� นาจกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตริ องรับอย่างชัดเจนและเคร่งครัด โดยก�ำหนด
แนวทางการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามขัน้ ตอนและกรอบของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานความเข้าใจในอ�ำนาจ
หน้าทีท่ ถี่ กู ต้อง ชัดเจน เป็นธรรมและรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน และขยายตัวขององค์กร โดยสามารถตรวจสอบกระบวนการสรรหา
และการใช้ทรัพยากรของ กปภ. ได้ เพื่อเป็นการการันตีถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งมีการจัดท�ำและเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศ รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มีการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มีการบริหาร
ความเสีย่ งระดับองค์กรโดยค�ำนึงถึงโอกาส ปัจจัย ความเสีย่ งในแต่ละด้านตามหลักการอย่างครบถ้วน รวมทัง้ มีการดูแล ติดตาม
และควบคุมการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่า กปภ. จะสามารถบรรลุพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และนอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
มุง่ เน้นให้มคี วามครบถ้วน ถูกต้องและเป็นระบบ รองรับการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนทัง้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางและส่วนภูมภิ าค
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
 ระดับพนักงาน ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงาน กปภ. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามหลัก
จรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตของกฎหมายโดยค�ำนึงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ค�ำสัง่ และระเบียบของ กปภ. พร้อมทัง้
ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างบรรยากาศการท�ำงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการน�ำพาองค์กร
ไปสูเ่ ป้าหมายในทุกระดับ โดยมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งทัว่ ทัง้ องค์กรจนหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว
ต่อไป
กิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปีที่ผ่านมา กปภ. ได้ด�ำเนินกิจกรรมในหลายส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกิจกรรมที่
เด่นชัด สรุปได้ดังนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรคณะอนุกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. น�ำไปเผยแพร่แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่มีมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
3. กปภ. จัดงาน “วันประปาวิชาการ 2558” เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น จัดบูธกิจกรรมและบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Corporate Governance ร่มคุ้มกันองค์กร” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.
4. คณะกรรมการ กปภ. เข้าร่วมการฝึกอบรม เพือ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เช่น หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
ของสถาบันพระปกเกล้า สัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เป็นต้น
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5. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีส่วนร่วม เช่น   
- การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี ภายใต้แนวคิด “36 ปี กปภ. มุ่งเน้นคุณธรรมต่อต้านทุจริต” พร้อม
เปิดศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. (ศปท.กปภ.) เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกความซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบ รักษา
วินัย ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
- โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ
งานตามหลักธรรมาภิบาล
- สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ เป็นการปรับเปลีย่ นความคิด ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและจิตส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA)
- โครงการอบรม ปลูกจิตส�ำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กบั เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านระบบการน�ำองค์กร
กปภ. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ผ่านระบบการน�ำองค์กร โดยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล
จ�ำนวน 14 ยุทธศาสตร์ โดยก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่
ผู้ปฏิบัติผ่านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี โดยมีผู้บริหารแต่ละระดับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและตัวชี้วัด พร้อมทั้ง
จัดสรรทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ) รองรับ โดยมีการติดตามรวบรวมความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของโครงการตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีทกุ สิน้ เดือน เพือ่ เป็นข้อมูลให้คณะท�ำงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้าและความส�ำเร็จ
ของยุทธศาสตร์ทั้ง 14 ยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้ว่าการ กปภ. ก�ำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า เพื่อรับฟังปัญหาในการ
ด�ำเนินงานของผูร้ บั ผิดชอบโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ และพิจารณาแนวทางการแก้ปญ
ั หาอย่างใกล้ชดิ เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ

ผู้นำ�ระดับสูงกำ�หนด
/ ทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม

ระบบ
การนำ�
องค์กร
กปภ.

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ผ่านแผนยุทธศาสตร์
ส่งแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
สื่อสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม ด้วยตนเอง เเละ
ผ่านการประชุม ช่องทางการสื่อสารฯ
ติดตามความก้าวหน้าเเละความสำ�เร็จตาม
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลการดำ�เนินงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
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ส�ำหรับการถ่ายทอดค่านิยม “มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน” ผู้น�ำระดับสูงมีกระบวนการถ่ายทอด ได้แก่ 1) ก�ำหนด
ความหมายของค่านิยมแต่ละด้าน 2) ก�ำหนดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคลากรในค่านิยมแต่ละด้านเพือ่ แปลงค่านิยมไปสู่
การปฏิบัติ 3) ก�ำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น โครงการ Morning Talk การจัดประกวด
คลิปวิดีโอพฤติกรรมตามค่านิยม เป็นต้น โดยกระบวนการตามข้อ 1) และ 2) ก�ำหนดโดยผู้น�ำระดับสูงในการประชุม ครส.
ส่วนกระบวนการตามข้อ 3) ก�ำหนดโดยคณะท�ำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
นอกจากนี้ผู้น�ำระดับสูงยังสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังบุคลากรในส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบภารกิจด้าน
ปฏิบัติการและบุคลากรในส่วนกลางที่เป็นส่วนงานสนับสนุนผ่านโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง
การประชุมติดตามงานในส่วนภูมภิ าค การพบปะพูดคุย รวมทัง้ จัดให้มกี ารเผยแพร่ผา่ นสือ่ หรือช่องทางต่าง ๆ และสือ่ สารผ่าน
ผู้บริหารระดับกลางซึ่งประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายในส่วนกลาง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ กปภ.เขต และผู้จัดการ กปภ.สาขา
ซึง่ ใกล้ชดิ กับพนักงาน สือ่ สารและถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานในสังกัดผ่านกิจกรรมสนทนาประสาประปาและทูตค่านิยมองค์กร
จ�ำนวน 50 คน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้สื่อสารและถ่ายทอดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานในส�ำนักงานที่ตนเองสังกัด ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจทุกคน
การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ กปภ.
จึงให้ความส�ำคัญกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส�ำคัญในการยืนยันถึงการด�ำเนินงานบนความโปร่งใส
สุจริต จึงได้จัดท�ำรายงานและเปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนของรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ข้อมูลสถิติ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนและทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย รวมทั้งมีวิธีการเผยแพร่ที่เอื้อต่อ
ความสะดวกและอ�ำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล เช่น การจัดให้มีเว็ปไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เช่น Call center หรือ E-mail เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเสมอภาค ควบคู่ไปกับการดูแลและจัดการกระบวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
องค์กร ข้อมูลข่าวสาร รายงาน ระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
กปภ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ทั้งต่อองค์กร พนักงาน ลูกค้า ผู้ค้าและ
ประชาชน โดยการก�ำหนดหลักปฏิบตั ไิ ว้ในประมวลจริยธรรมผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านของ กปภ.พ.ศ. 2557 (แก้ไขปรับปรุง
จากฉบับปี 2553) และก�ำหนดให้มกี ารรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำในเดือนตุลาคมทุกปี โดยมีการก�ำหนด
บทลงโทษ ผู้ประพฤติผิดจริยธรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์ฯ
พ.ศ. 2522 และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522
นอกจากการก�ำหนดประมวลจริยธรรมแล้ว ผู้ว่าการ กปภ. ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�ำปี 2558 และจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ระยะยาว (ปี 2558 - 2560) สื่อสารส่งเสริม กระตุ้นให้พนักงาน
เกิดการรับรู้เข้าใจพร้อมน�ำประมวลจริยธรรม กปภ.ไปปฏิบัติ การจัดหลักสูตรอบรม จริยธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. รวมทั้งให้รางวัลท�ำดี มีผล คนยกย่อง เผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้
พนักงานตระหนักในด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยังได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ กปภ. มีชื่อย่อว่า
“ศปท. กปภ.” ซึ่งถือเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน กปภ. และมีการติดตามรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะต่อผูว้ า่ การ และรายงานข้อมูลจ�ำนวนเรือ่ งการทุจริต
และผลการด�ำเนินงานเรื่องการทุจริตต่อ ศปท.มท. ตามก�ำหนดเวลา
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงปีที่ผ่านมา กปภ. ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นอย่างยิง่ โดยมุง่ เน้นการสือ่ สารเพือ่ ปลูกฝังค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึง่ กปภ. ได้เสริมสร้างบรรยากาศ
ภายในองค์กรให้เกิดการหล่อหลอมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานทุกคน และการปลูกฝังค่านิยมองค์กรนี้เอง
ถือเป็นเข็มทิศน�ำทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องและเป็นหนึง่ เดียวกัน ซึง่ จะเป็นการวางรากฐานส�ำคัญในการสร้างองค์กรที่
แข็งแกร่งและน�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จในอนาคตอย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์กร
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1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.

ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ. ประกอบด้วยประธานกรรมการ อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าการ และกรรมการอื่นไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.โดยต�ำแหน่ง นอกจาก
คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นต�ำแหน่ง
ก่อนวาระ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มอยู่ใน
ต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้วและหากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่
ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2558 คณะกรรมการ กปภ.จ�ำนวน 11 ท่าน เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าการ ส�ำหรับกรรมการอื่น จ�ำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 จ�ำนวน 1 ท่าน และกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามค�ำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557 จ�ำนวน 5 ท่าน และแต่งตั้ง (เพิ่มเติม) โดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการขอลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 จ�ำนวน 1 ท่าน ดังนี้
รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ชื่อ – สกุล
1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง *
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
3. อธิบดีกรมอนามัย *
(นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
5. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
6. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
7. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
8. นายรอยล จิตรดอน **
9. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ***
10. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ***
11. ผู้ว่าการ กปภ.*
(นางรัตนา กิจวรรณ)
หมายเหตุ

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) วันที่ 1 กันยายน 2558 (ขอลาออก)
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการและเลขานุการ
- ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการข้างต้นได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
* เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
** เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
*** เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
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คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

นายจิรชัย มูลทองโร่ย
ประธานกรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายเเพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

นายรอยล จิตรดอน

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางรัตนา  กิจวรรณ
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายในการด�ำเนินงานของ กปภ. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญของ กปภ. และของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (Key
Performance Indicators : KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและการวางแผนทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ที่ก�ำหนดไว้อย่างครบถ้วน
สม�่ำเสมอ ดูแลและติดตามให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกันการละเลยการปฏิบัติงาน อันอาจส่งผลเสียต่อ
การด�ำเนินงานของ กปภ.ได้ รวมทัง้ ให้ความมัน่ ใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อด�ำเนินงานตามภารกิจของ กปภ. ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ของคณะกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำงานอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ กปภ.
2. เป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิรปู งานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กปภ. ตลอดจนสอดส่องดูแล จัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ฝ่ายบริหารและกรรมการ
3. มีอสิ ระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน ถึงแม้วา่ กรรมการจะมาจากหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกัน
และมีบทบาทตามภาระหน้าที่ที่ต่างกันก็ตาม
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดย่อย ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองงานที่ได้รับมอบหมาย ที่มีความส�ำคัญอย่างรอบคอบ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
5. มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.
6. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือและทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางการสื่อสาร
กับ กปภ. ที่เหมาะสม และรวดเร็ว
7. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหารทีส่ ำ� คัญอย่างเป็นระบบ เหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรม
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1.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กปภ.และอ�ำนาจหน้าที่

การบริหารงานของคณะกรรมการ กปภ.มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อก�ำกับดูแล และกลั่นกรองงานในการด�ำเนินงานต่าง ๆ รวม 10 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ประธานกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
ด�ำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ประธานกรรมการ

2. อธิบดีกรมอนามัย

กรรมการ

3. นายรอยล จิตรดอน

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดีและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ กปภ.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมิน
ผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.
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9. รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่ อ
คณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผล
การด�ำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้ง ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
10. ประเมินผลการด�ำเนินงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจ�ำปีของ กปภ.
12. ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดก่อน
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
3. คณะกรรมการอิสระ
รายนามคณะกรรมการอิสระ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. นายรอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการ

2. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

กรรมการ

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการ

4. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กรรมการ

5. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การพูดและการกระท�ำที่เป็นอิสระ พร้อมที่จะคัดค้าน
การกระท�ำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง และสามารถท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือ
ยับยั้งการด�ำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
3. ให้ความมั่นใจว่า ผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ.และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ กปภ.มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
4. ควรมีส่วนในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
5. เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ.และอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ
6. มีการประชุมกันเองเป็นครัง้ คราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครัง้ โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง หรือ
กรรมการที่มาจากกระทรวงที่ก�ำกับดูแลเข้าร่วมประชุมด้วย
7. ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นแย้งกับกรรมการอื่น ๆ จะมีการบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม
8. ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
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4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 – 1 กันยายน 2558
1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558)

2. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ (ลาออกจากอนุกรรมการฯ วันที่ 23 เมษายน 2558)

รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน
พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ ของ กปภ. ในกรณีมปี ญ
ั หา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่ง
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์
การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ กปภ. พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 รวมทั้งการร้องทุกข์
ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2524 เพื่อน�ำเสนอประธานกรรมการ กปภ. หรือ
คณะกรรมการ กปภ.พิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
4. ด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
5. ให้ค�ำแนะน�ำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
6. ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดก่อน
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการ

3. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

4. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ให้ค�ำแนะน�ำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการ กปภ. ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญทุกด้านขององค์กร ได้รับการ
บริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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2. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทัง้ การปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
3. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
6. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (Corporate Governance &
Corporate Social Responsibility : CG & CSR)
รายนามคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการ

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

อนุกรรมการ

4. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558)

5. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มีความเหมาะสมอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ
กิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
6. ติดตามผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
7. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
1. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ

3. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

4. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558)

5. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

อนุกรรมการ
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อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI) ที่ผู้ว่าการ กปภ.
จะต้องด�ำเนินการ
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.ให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนดใหม่ แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ
3. ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
4. ด�ำเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
8. คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 – 23 มกราคม 2558
1. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558)

3. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

อนุกรรมการ

4. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
1. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

2. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

อนุกรรมการ

3. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจ�ำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและ
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
2. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทัง้ จัดท�ำแผน
กลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
3. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจผู้ว่าการ กปภ. ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ.
4. เสนอแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.ได้
5. กลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.ทีอ่ ยูน่ อกเหนือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ชุดอืน่ ๆ
6. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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9. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
รายนามคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
1. นายรอยล จิตรดอน

ประธานอนุกรรมการ

2. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

รองประธานอนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. บริหารจัดการแหล่งน�้ำ ในการผลิตน�้ำประปาของ กปภ. เพื่อด�ำเนินการตามนโยบายให้รองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
2. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ. เพื่อบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
3. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ของปัญหาการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ ในแต่ละพื้นที่ให้บริการของ กปภ. เพื่อ
พิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่
4. ก�ำกับดูแล และให้ข้อแนะน�ำการด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำ ทั้งระบบของ กปภ. เพื่อให้สามารถประเมินผล
และตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำ
6. รายงานผลการด�ำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด�ำเนินการ ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
7. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
10. คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
รายนามคณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
1. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

ประธานอนุกรรมการ

2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

รองประธานอนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
2. ติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือ
ข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้ด�ำเนินการ
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กปภ.พิจารณา
3. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการด�ำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
4. รายงานผลการด�ำเนินงานให้ กปภ.ทราบทุกเดือน
5. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ กปภ.ได้ก�ำหนดปฏิทินการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ กปภ.
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ กปภ. ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนการเข้าร่วมประชุม ยกเว้น
ในกรณีเป็นเรื่องด่วน ตลอดจนจัดท�ำรายงานการประชุม ที่มีสาระส�ำคัญครบถ้วนและเสนอให้มีการรับรองในการประชุม
ครั้งถัดไป ก่อนจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
กปภ. ได้กำ� หนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ทีเ่ ห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครัง้ ที่ 4/2556 เรือ่ งอัตราค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ก�ำหนดให้ กปภ. อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 1 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า ของกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่าในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม
3. กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ
3.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้
รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับบุคคลภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ทุกเดือน)
ส�ำหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการประจ�ำปีของ กปภ. และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัวและค่ารับรอง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ กปภ.
ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ รายละเอียดตาม
ตารางแนบดังนี้
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ กปภ. (ประชุม 13 ครั้ง)

ต�ำแหน่ง

รายนามคณะกรรมการ กปภ.
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-

6/9
2/9
9/9
9/9
-

-

-

-

-

2/2
2/2
2/2
1/2
2/2
-

-

-

6/6
2/4
-

-

3/4

3/4
1/4
1/4
-

4/4
-

4/4

3/4
1/4
4/4
4/4
1/4
-

-

2/3
-

-

-

-

11/11

-

- 2/2
6/6 11/11 1/2
4/6 7/11 4/5
6/6
- 2/2
-

3/6
-

-

-

8/8
4/8

-

-

240,000.00
270,000.00
120,000.00
120,000.00
110,000.00
240,000.00
97,419.35
97,419.35

165,000.00
25,282.26
25,282.26
25,282.26
25,282.26
165,000.00
164,112.90

581,000.00
30,000.00
455,282.26
499,032.26
405,282.26
367,782.26
635,000.00
287,419.35
386,532.25
280,000.00 120,000.00 165,000.00 565,000.00

176,000.00
30,000.00
160,000.00
353,750.00
260,000.00
232,500.00
230,000.00
190,000.00
125,000.00

140,000.00 120,000.00 165,000.00 425,000.00
30,000.00
30,000.00

300,000.00 240,000.00 31,602.83 571,602.83

หมายเหตุ * อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมอนามัย ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน ** พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ครม.แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

นางรัตนา กิจวรรณ

คณะกรรมตรวจสอบของ กปภ. (ประชุม 9 ครั้ง)

4/13
ผู้แทน 4/13
กรรมการ
12/13
ผู้แทน 1/13
กรรมการ 10/13
กรรมการ 12/13
กรรมการ 9/13
กรรมการ 12/12
กรรมการ 11/13
กรรมการ 10/11
กรรมการ 9/11
กรรมการ
และ
เลขานุการ 13/13

คณะกรรมการอิสระ (ประชุม 2 ครั้ง)

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/
ผู้แทน
นายมณฑ สุดประเสริฐ
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล *
3. อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ *
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
5. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
6. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
7. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
8. นายรอยล จิตรดอน
9. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน **
10. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ **
11. ผู้ว่าการ กปภ.

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. (ประชุม 6 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. (ประชุม 6 ครั้ง)
-

คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. (ประชุม 11 ครั้ง)

-

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ (ประชุม 2 ครัง้ )

-

คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย (ประชุม 8 ครั้ง)

-

เบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการทุกคณะ

-

ค่าตอบแทน

-

โบนัส ปี 2557

ประธาน 13/13 12/12
กรรมการ
กรรมการ

รวม

1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

Annual Report 2015
Provincial Waterworks Authority

1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ของ กปภ. (จ�ำนวน 9 คน)
หน่วย : บาท
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

30 ก.ย. 58

30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 56

ผลประโยชน์ระยะสั้น*

21,775,282.57

23,718,279.21

19,998,672.31

ผลประโยชน์ระยะยาว

9,440,846.25

10,654,430.98

9,694,728.07

31,216,128.82

34,372,710.19

29,693,400.38

หมายเหตุ: *ส�ำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ของผู้ว่าการ กปภ.
ได้แสดงรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ กปภ.ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตามนโยบายหลักการก�ำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการด�ำเนินกิจการของ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของ
กปภ. ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยง
การมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเงิน หรือความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอืน่ ๆ ทีจ่ ะส่งผลให้ กปภ. ต้องเสียประโยชน์ หรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทุกคนต้องรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำ
ทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม รวมทั้งมอบหมายให้สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) และคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ. เป็นผู้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบตามแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดี
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ โดย กปภ. ได้ท�ำสัญญา
ร่วมลงทุนร่วมงานกับเอกชน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของสัญญา ดังนี้ 1) ให้สิทธิเอกชนในการด�ำเนินการผลิต และจ�ำหน่าย
น�ำ้ ประปาให้แก่ กปภ. 2) ให้สทิ ธิเอกชนเช่าบริหารและด�ำเนินกิจการระบบประปา และ 3) ซือ้ /ขายน�ำ้ ประปากับเอกชน ดังนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์
บริษัท

1. บจก.ประปาปทุมธานี

2. บจก.เอ็กคอมธารา
3. บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วสิ เซส
4. บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้
ภาคตะวันออก

5. บมจ.น�้ำประปาไทย
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีทีดับบลิว
(เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557)
6. บจก.ประปานครสวรรค์

7. บจก.ประปาบางปะกง
8. บจก.ประปาฉะเชิงเทรา
9. บจก.อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส
แมนเนจเมนท์
10. กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป คอนซอร์เตียม

ชื่อสัญญา (รูปแบบโครงการ)

วันท�ำสัญญา

อายุสญ
ั ญา

- สัญญาให้สิทธิด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
น�ำ้ ประปา (BOOT) ระหว่างการประปาส่วน
ภูมิภาค กับ บริษัทประปาปทุมธานี จ�ำกัด
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา เพื่ อ ใช้ ใ นพื้ น ที่
ส�ำนักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี
- สัญญาให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปา (BOO) เพือ่
ขายให้แก่ส�ำนักงานประปาของ กปภ.ใน
จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO) เพื่ อ
ส�ำนักงานประปาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- สัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�ำเนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ (Lease Contract)
จ.ชลบุรี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO) เพื่ อ
ส�ำนักงานประปาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO) งาน
ให้ เ อกชนผลิ ต น�้ ำ ประปา เพื่ อ ขายให้ แ ก่
ส�ำนักงานประปา ของ กปภ.ใน จ.นครปฐม
และ จ.สมุทรสาคร
- สัญญาซื้อขายน�้ำประปา (เพิ่มเติม)
- สัญญาให้เอกชนผลิตน�้ำประปา (BOOT)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปาของ
กปภ. ที่ส�ำนักงานประปานครสวรรค์ออก
จ.นครสวรรค์
- สัญญาให้เอกชนผลิตน�้ำประปา (BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงานประปาของ กปภ.
ที่ส�ำนักงานประปาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- สัญญาให้เอกชนผลิตน�้ำประปา (BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงานประปาของ กปภ.
ทีส่ ำ� นักงานประปาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO) เพื่ อ
ส�ำนักงานประปาพนัสนิคม และส�ำนักงาน
ประปาบ้านบึง จ.ชลบุรี
- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น�้ ำ ประปา (BTO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปาระยอง
จ.ระยอง
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO) เพื่ อ
ส�ำนักงานประปาชลบุรี จ.ชลบุรี

31 สิงหาคม 2538

25 ปี

15 กันยายน 2549

25 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

29 ธันวาคม 2551 ระยะเวลา
ตามสัญญา
เดิม
7 พฤศจิกายน 2543 25 ปี

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

10 กันยายน 2547

15 ปี

14 มีนาคม 2549

25 ปี

3 มิถุนายน 2552

20 ปี
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2. รายงานการด�ำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร
2.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจ�ำปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�ำสั่งที่ 13/2557 ลงวันที่
3 กั น ยายน 2557 แต่ ง ตั้ ง ให้ 1) นางสาวโสภาวดี เลิ ศ มนั ส ชั ย เป็ น ประธานกรรมการ 2) อธิ บ ดี ก รมอนามั ย
3) นายรอยล จิตรดอน เป็นกรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีการจัดประชุม จ�ำนวน 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายรอยล จิตรดอน

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด

9/9
8/9
9/9

โดยมี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักตรวจสอบ และฝ่ายการเงินและบัญชี เข้าร่วม
ประชุมกับในวาระที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2558 และประจ�ำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้สอบบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ นอกจากนีย้ งั ได้สอบทานรายการบัญชีระหว่าง กปภ. กับบริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กับบริษทั ร่วม จากรายงานผลการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการ
ที่ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ สามารถ
ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม�่ำเสมอ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ก�ำหนด
และปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานโยบาย และปรับแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2558 ของส�ำนักตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2558 เพื่อให้แผนการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
6. อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจ�ำ 3 ปี (2559 - 2561) และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2559
และอนุมัติแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. ปี 2559 รวมถึงได้ก�ำกับดูแลติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
จากการด�ำเนินการ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีความเห็นว่า
กปภ. มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
การท�ำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแลสม�ำ่ เสมอ โดยไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ และผลการตรวจสอบโดยรวมมีประสิทธิผล

(นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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Audit Committee Report for 2015
PWA’s Audit Committee was appointed by PWA’s Board of Directors according to an order
No.13/2014 date September 3, 2014 1) Miss Sopawadee Lertmanaschai 2) Mr.Porntep Siriwanarangsung
3) Mr.Royol Chitradon, as members.
In 2015 the Audit Committee convened 9 meetings. The number of meeting attendance of the
committee members is shown below:
Name of the Audit Committee members

Miss Sopawadee Lertmanaschai
Mr. Porntep Siriwanarangsung
Mr. Royol Chitradon

Number of attendance/Total meeting

9/9
8/9
9/9

The meetings were attended by The office of the Auditor General, PWA’s senior management,
Office of the auditors and the Finance and Accounting Department on the agenda concerned:
PWA’s Audit Committee has considered numerous issues’ with significant substances summarized
as the followings:
1. Review of PWA’s quarterly (2015) and annual (2014) financial statements along with the Finance
and Accounting Department and The office of the Auditors General to ensure that they are accurately
and properly arranged in accordance with generally accepted accounting standards, while data is
sufficiently and reliably disclosed. In addition, the Audit committee also reviewed transaction with
associated companies and companies related to associated companies from State Audit.
2. Review of the adequacy of PWA’s internal control system, as a supplement to the inspection
report of Office of the auditor, to ensure that PWA consistently has efficient risk management at an
acceptable level, apart from proper, transparent and efficient internal control system.
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3. Review of PWA’s management and employees’ performance in compliance with rules,
egulations, policies on the conflict of interests, and code of ethics.
4. Review of the Audit Committee’s charter so that is in line with the Finance ministry’s
regulations on the state enterprise’s audit committee and internal audit unit of 2012, and a guidebook
of the state enterprise’s audit committee’s work performance (revised in 2012) to ensure that PWA’s
Audit Committee’s performance is in compliance with the rules defined, and based on good corporate
governance and code of ethics, while maintaining an efficient internal control system.
5. Examine policies 2015 annual audit plan and office of the auditor in accordance with the
organization risk management plan in 2015 to provide comprehensive audit of the bureau of every
mission.
6. Approve of a strategic plan 3 year (2016-2018) and 2016 examination plan and Personnel
development plan including directed monitor the performance of the review is a quarterly. And
suggestions about working practices.
Based on its implementation in conformity with the scope of duties and authority assigned, the
Audit committee is of the opinion that PWA has a procedure for preparing its financial statements
which is accurate and fairly presented, in all material respects, its financial statements in accordance
with generally accepted accounting principles, with the interrelated transactions are properly and
reasonably carried out and data is sufficiently and reliably disclosed. Similarly, PWA has established
an adequate, appropriate, transparent and effective internal control system, while PWA’s management
has properly and adequately monitored its operations in compliance with the relevant laws and
regulations. Substantial deficiency has not been found and the overall internal audit performance is
effective.

(Miss Sopawadee Lertmanaschai)
Chairperson of PWA’s Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
การสรรหาคณะกรรมการ กปภ.เป็นอ�ำนาจของกระทรวงมหาดไทย ที่น�ำเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง

151

Annual Report 2015
Provincial Waterworks Authority

าคั่น
3.หนรายงานทางการเงิ
น
รายงานทางการเงิน

3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
3.2 รายงานของผู้สอบบัญชี
3.3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ต่อรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยให้มีการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินได้รับการตรวจสอบรับรอง
จากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ก�ำกับดูแล สอบทาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้และทันเวลา
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มีความเห็นว่างบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค แสดงฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

(นายจิรชัย มูลทองโร่ย)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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Report on the Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements
The Provincial Waterworks Authority (PWA) Board of Directors has fully realized the significance of
its mission and responsibility, as Board Directors, for the quality financial statements, which have been
prepared in accordance with generally accepted accounting standards. In this regard, the Board of Directors
has selected an appropriate accounting policy and constantly implemented it with cautious discretion,
apart from having the best estimation for the preparation of the financial statements. Furthermore,
significant data is sufficiently and transparently disclosed in notes to the financial statements, which have
been audited and certified by the office of the Auditor General.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee, comprising independent directors,
to oversee and check the reliability and accuracy of the financial statements, apart from providing and
maintaining an efficient and appropriate internal control system to ensure that the recording of accounting
data is accurate, complete, adequate and timely.
PWA Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of PWA is
satisfactory and generates justified confidence in the reliability of PWA’s financial statements, which have
been audited and certified by the office of the Auditor General. PWA’s financial statements referred
to above present fairly its financial position, operational consequences, and changes in the capital and
cash flows at the year ended on September 30, 2015, which were accurate and complete, as well as
sufficiently and properly disclosed significant data.

(Mr. Jirachai Moontongroy)
Chairman of PWA’s Board of Directors
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดง
เงินทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้
การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
และผลการด�ำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวฐาปนีย์ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

(นางประชุมพร บุตรไชย)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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(Translation)
Auditor’s Report
To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority
The Office of the Auditor General has audited the financial statements of the Provincial Waterworks Authority
(PWA) comprising the statements of financial position in which the equity method is applied, accompanying statements of
financial position as at 30 September 2015 and separate financial statements of the Provincial Waterworks Authority (PWA),
comprehensive income, changes in equity, and cash flows in which the equity method is applied and the separated statements
of financial position, comprehensive income, changes in equity and cash flows as at 30 September 2015 and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
Management Responsibility for the Financial Statements
The Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Thai
Financial Reporting Standards and for such internal control as management determines as necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
The Office of the Auditor General’s responsibility is to express an opinion on these financial statements based on
its audit. It conducted its audit in accordance with the Thai Standards on Auditing. Those standards require that the Office
of the Auditor General complies with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain the audit evidence about the amounts and disclosures of the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks
of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risks assessment, the
auditor considers the internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in
order to design audit procedures that are appropriate to the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
The Office of the Auditor General believes that the audit evidence it has obtained is sufficient and appropriate to be
used as a basis for its audit opinion.
Opinion
In the opinion of the Office of the Auditor General, the financial statements in which the equity method is applied
and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the
Provincial Waterworks Authority as at 30 September 2015 and its financial performance and cash flows for the year then
ended in accordance with the Thai Financial Reporting Standards.
(Signed) Tapanee Tangpattanapradit
(Ms. Tapanee Tangpattanapradit)
Group Director, Acting for
Director of Financial Audit Office 13

(Signed) Prachumporn Buttrachai
(Mrs. Prachumporn Buttrachai)
Group Director
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3.1 4.1
3.2 4.2
3.3 4.3
3.10.2

3.4 4.4
3.4 4.4
4.6
3.6 3.7 4.7
3.7 3.8 4.8
3.6 3.7 4.9
4.10

4,664,424,278
1,408,418,838
972,879,409
250,788,283
26,779,377
7,323,290,185

4,015,959,665
1,763,902,464
994,134,025
243,734,152
20,907,247
7,038,637,553

3,622,376,184
24,026,200
1,416,780,364
8,861,849,962
78,014,248,366
318,233,174
87,609,518
270,738,333
92,615,862,101
99,939,152,286

3,295,783,505
24,026,200
1,109,584,031
6,274,944,950
73,086,263,593
269,337,893
61,770,500
270,212,897
84,391,923,569
91,430,561,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

157

Annual Report 2015
Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2558

2557

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่าย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4.11
4.12
4.28
3.10.2
3.12 4.13
4.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เงินประกันระยะยาว

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวมทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

3.12 4.13
4.15
3.10.7 3.10.9 4.21
3.10.9 4.21
3.10.8 4.21
3.13 3.14 4.17
4.18
3.12 4.19
3.6 3.15 4.20
4.16

2,745,847,337
1,416,509,004
1,963,900,000
645,506,792
397,094,045
504,723,361
930,171,057
8,603,751,596

2,530,289,242
1,277,838,375
2,226,800,000
627,448,095
381,644,133
442,422,996
683,940,910
8,170,383,751

14,160,317,479
12,600,000,000
2,066,896,905
2,372,797,857
15,003,412,493
1,257,621,463
14,238,394
3,671,950,789
20,534,410
1,835,098,992
53,002,868,782

14,665,264,118
10,200,000,000
1,833,892,650
2,167,090,701
11,964,063,872
1,104,385,293
20,074,153
4,601,717,286
19,494,983
1,732,380,281
48,308,363,337

61,606,620,378

56,478,747,088

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
4,833,961,950
374,477,488
38,332,531,908

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
1,414,641,578
413,079,986
34,951,814,034

99,939,152,286

91,430,561,122

4.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3.1 4.1
3.2 4.2
3.3 4.3
3.10.2

3.4 4.4
3.4 4.4
4.6
3.6 3.7 4.7
3.7 3.8 4.8
3.6 3.7 4.9
4.10

4,664,424,278
1,408,418,838
972,879,409
250,788,283
26,779,377
7,323,290,185

4,015,959,665
1,763,902,464
994,134,025
243,734,152
20,907,247
7,038,637,553

1,091,200,000
24,026,200
1,416,780,364
8,861,849,962
78,014,248,366
318,233,174
87,609,518
270,738,333
90,084,685,917
97,407,976,102

1,091,200,000
24,026,200
1,109,584,031
6,274,944,950
73,086,263,593
269,337,893
61,770,500
270,212,897
82,187,340,064
89,225,977,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2558

2557

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่าย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4.11
4.12
4.28
3.10.2
3.12 4.13
4.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เงินประกันระยะยาว

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวมทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

3.12 4.13
4.15
3.10.7 3.10.9 4.21
3.10.9 4.21
3.10.8 4.21
3.13 3.14 4.17
4.18
3.12 4.19
3.6 3.15 4.20
4.16

2,745,847,337
1,416,509,004
1,963,900,000
645,506,792
397,094,045
504,723,361
930,171,057
8,603,751,596

2,530,289,242
1,277,838,375
2,226,800,000
627,448,095
381,644,133
442,422,996
683,940,910
8,170,383,751

14,160,317,479
12,600,000,000
2,066,896,905
2,372,797,857
15,003,412,493
1,257,621,463
14,238,394
3,671,950,789
20,534,410
1,835,098,992
53,002,868,782

14,665,264,118
10,200,000,000
1,833,892,650
2,167,090,701
11,964,063,872
1,104,385,293
20,074,153
4,601,717,286
19,494,983
1,732,380,281
48,308,363,337

61,606,620,378

56,478,747,088

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
2,740,887,703
(63,624,449)
35,801,355,724

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
(350,604,676)
(26,257,265)
32,747,230,529

97,407,976,102

89,225,977,617

4.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
รายได้อื่น
รวมรายได้

3.10.1
3.10.2
3.10.3 - 3.10.9 4.25

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

4.24
4.26
3.11

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558
2557
24,981,888,110
2,113,999,583
1,331,642,123
28,427,529,816

23,853,217,224
2,163,827,466
1,303,679,238
27,320,723,928

1,693,750,238
18,433,756,209
123,332,635
2,335,246,355
22,586,085,437
635,475,993
6,476,920,372

1,731,751,483
17,099,523,366
240,377,517
2,758,472,870
21,830,125,236
498,820,055
5,989,418,747

(37,367,184)

(2,770,761)

(16,080)

-

81,202
(1,300,436)
6,438,317,874

(1,365,961)
5,985,282,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

รายได้
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
รายได้อื่น
รวมรายได้

3.10.1
3.10.2
3.10.3 - 3.10.9 4.25

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4.24
4.26
3.11

24,981,888,110
2,113,999,583
1,639,290,123
28,735,177,816

23,853,217,224
2,163,827,466
1,591,263,238
27,608,307,928

1,693,750,238
18,433,756,209
123,332,635
2,335,246,355
22,586,085,437
6,149,092,379

1,731,751,483
17,099,523,366
240,377,517
2,758,472,870
21,830,125,236
5,778,182,692

(37,367,184)
6,111,725,195

(2,770,761)
5,775,411,931

1,414,641,578

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,833,961,950

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

-

6,476,920,372

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

- (3,057,600,000)

1,414,641,578

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

5,989,418,747

-

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(63,624,449)

(37,367,184)

-

(26,257,265)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

-

- (2,884,300,000)

-

(23,486,504)

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 (1,690,477,169)

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

รวมทุน

ผลกำ�ไร
(ขาดทุน)
จากการ
ประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
สำ�หรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงาน

งบประมาณ
อุดหนุน

กำ�ไร (ขาดทุน)
สะสมยังไม่ได้
จัดสรร

ทุนประเดิม

ทุน

หน่วย : บาท

(10,376,431)

-

-

(10,376,431)

(10,376,431)

-

-

(10,376,431)

2,059,206

(16,080)

-

2,075,286

2,075,286

-

-

2,075,286

-

81,202

9,074,623

81,202 (1,300,436)

-

- 10,375,059

- 10,375,059

- (1,365,961)

-

- 11,741,020

437,263,337 374,477,488 38,332,531,908

6,438,317,874

- (3,057,600,000)
- (38,602,498)

-

437,263,337 413,079,986 34,951,814,034

437,263,337 413,079,986 34,951,814,034

5,985,282,025

- (2,884,300,000)
- (4,136,722)

-

437,263,337 417,216,708 31,850,832,009

ผลกำ�ไร
ภาษีเงินได้
การ
ส่วนแบ่ง รายการอื่น
รวม
รวมส่วนของทุน
(ขาดทุน)
เกี่ยวกับ เปลี่ยนแปลง
กำ�ไร
ของการ องค์ประกอบ
จากการ
องค์ประกอบ ในมูลค่า
ขาดทุน เปลี่ยนแปลง
อื่น
ประมาณการ ของกำ�ไร
เงินลงทุน เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดจาก ของส่วนของ
ตามหลัก
ขาดทุน
เผื่อขาย
ในบริษัท
ผู้ถือหุ้น
ทุน
คณิตศาสตร์ เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัทร่วม
ร่วม
ส่วนเกิน
ประกันภัย ในบริษัทร่วม
มูลค่าหุ้น
สำ�หรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงาน
ในบริษัทร่วม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
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164
30,919,654,450

2,204,438,020
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

30,919,654,450

2,204,438,020

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
-

30,919,654,450

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

30,919,654,450

-

2,204,438,020

งบประมาณอุดหนุน

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ทุนประเดิม

ทุน

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

รวมทุน

2,740,887,703

6,149,092,379

(3,057,600,000)

(350,604,676)

(350,604,676)

5,778,182,692

(2,884,300,000)

(3,244,487,368)

กำ�ไร (ขาดทุน)
สะสมยังไม่ได้จัดสรร

(63,624,449)

(37,367,184)

-

(26,257,265)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(63,624,449)

(37,367,184)

-

(26,257,265)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการ รวมองค์ประกอบอื่น
ประมาณการตามหลัก
ของส่วนของทุน
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

35,801,355,724

6,111,725,195

(3,057,600,000)

32,747,230,529

32,747,230,529

5,775,411,931

(2,884,300,000)

29,856,118,598

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี
รายการปรับกระทบกำ�ไรสำ�หรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อสำ�หรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น
รายได้รับบริจาคจากเอกชน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เงินปันผล
ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
ขาดทุน (กำ�ไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
ค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6,476,920,372

5,989,418,747

4,230,884,872
60,789,435
(36,332,829)
625,245
(2)
26,590,445
92,520
28,146,792
99,446,729
74,268
115,868,985
2,194,883
(333,062)
(202,159,414)
(106,681,204)
(483,423,206)
(50,126,130)
(5,359,237)
(1,650,998)
(14,530,565)
723,383
203,644
643,971,719
(5,835,759)
(929,766,497)
880,610
(635,475,993)
(124,539,198)
2,334,365,745
11,425,565,553

3,888,338,951
93,974,456
59,061,467
663,317
9
15,339,877
48,856
524,500
118,669,367
(1,636,588)
(31,776,411)
2,896,823
4,923,117
(186,493,117)
(96,557,270)
(442,964,819)
(3,157,010)
(1,082,064)
(14,603,124)
395,932
(254,282)
(379,040)
626,926,699
10,998,201
(303,395,833)
(498,820,055)
(182,242,750)
2,758,472,870
11,807,290,826

34,843,036
(6,521,875)
(5,872,131)
(2,312,029)

(200,073,641)
29,307,624
10,117,557
10,000,000
(224,305)
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558
2557
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
เงินประกันระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินปันผลรับ
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
รับชำ�ระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
รับเงินจากพันธบัตร
เงินจ่ายนำ�ส่งรัฐ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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215,558,095
111,448,335
(624,519,040)
15,449,913
102,718,711
255,195,267
11,521,553,835

708,211,544
(16,951,788)
(1,075,103,125)
(66,039,927)
118,621,195
224,053,094
11,549,209,054

109,238,446
355,483,626
322,178,565
(1,624,062,321)
(568,819,361)
(9,320,512,917)
(6,118,175)
1,637,104
5,403,710
(10,725,571,323)

204,671,773
215,944,925
435,947,124
(3,571,307)
(377,513,362)
(8,510,776,602)
(2,150,990)
1,500,124
5,996,641
(8,029,951,674)

(841,480,017)
(1,908,309,710)
3,522,771,828
2,400,000,000
(3,320,500,000)
(147,517,899)
648,464,613
4,015,959,665
4,664,424,278

(1,256,575,339)
(1,886,300,950)
1,407,602,227
(5,678,600,000)
(7,413,874,062)
(3,894,616,682)
7,910,576,347
4,015,959,665
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี
รายการปรับกระทบกำ�ไรสำ�หรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อสำ�หรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น
รายได้รับบริจาคจากเอกชน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เงินปันผล
ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
ขาดทุน (กำ�ไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
ค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ
รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6,149,092,379

5,778,182,692

4,230,884,872
60,789,435
(36,332,829)
625,245
(2)
26,590,445
92,520
28,146,792
99,446,729
74,268
115,868,985
2,194,883
(333,062)
(202,159,414)
(106,681,204)
(483,423,206)
(50,126,130)
(5,359,237)
(1,650,998)
(322,178,565)
723,383
203,644
643,971,719
(5,835,759)
(929,766,497)
880,610
(124,539,198)
2,334,365,745
11,425,565,553

3,888,338,951
93,974,456
59,061,467
663,317
9
15,339,877
48,856
524,500
118,669,367
(1,636,588)
(31,776,411)
2,896,823
4,923,117
(186,493,117)
(96,557,270)
(442,964,819)
(3,157,010)
(1,082,064)
(302,187,124)
395,932
(254,282)
(379,040)
626,926,699
10,998,201
(303,395,833)
(182,242,750)
2,758,472,870
11,807,290,826

34,843,036
(6,521,875)
(5,872,131)
(2,312,029)

(200,073,641)
29,307,624
10,117,557
10,000,000
(224,305)
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
เงินประกันระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินปันผลรับ
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
รับชำ�ระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
รับเงินจากพันธบัตร
เงินจ่ายนำ�ส่งรัฐ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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215,558,095
111,448,335
(624,519,040)
15,449,913
102,718,711
255,195,267
11,521,553,835

708,211,544
(16,951,788)
(1,075,103,125)
(66,039,927)
118,621,195
224,053,094
11,549,209,054

109,238,446
355,483,626
322,178,565
(1,624,062,321)
(568,819,361)
(9,320,512,917)
(6,118,175)
1,637,104
5,403,710
(10,725,571,323)

204,671,773
215,944,925
435,947,124
(3,571,307)
(377,513,362)
(8,510,776,602)
(2,150,990)
1,500,124
5,996,641
(8,029,951,674)

(841,480,017)
(1,908,309,710)
3,522,771,828
2,400,000,000
(3,320,500,000)
(147,517,899)
648,464,613
4,015,959,665
4,664,424,278

(1,256,575,339)
(1,886,300,950)
1,407,602,227
(5,678,600,000)
(7,413,874,062)
(3,894,616,682)
7,910,576,347
4,015,959,665

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ตามนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะปรับปรุงและขยายกิจการประปา
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มาจัดตัง้ เป็นการประปาส่วนภูมภิ าค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเป็น พระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบ
และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปา รวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง
กับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2. เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
2.1 การน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินที่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ทั้งนี้ได้รวมรายการของกองทุน
สงเคราะห์การประปาส่วนภูมภิ าค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0209.2/4171 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เรือ่ ง งบการเงิน
ของกองทุนบ�ำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์
รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และแสดงรายการที่เกี่ยวกับกองทุน
สงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูล เกีย่ วกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
			
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพือ่ ขาย
และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมิ น ค่ า แหล่ ง
ทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทไี่ ม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สั ญ ญาเช่ า ด�ำเนิ น งาน - สิ่ ง จู ง ใจ
ที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ผู้ถือหุ้น
การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ �ำขึน้
ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของข้ อ ตกลง
สัมปทานบริการ

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับ
บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
(ปรับปรุง 2557) 		
จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ
			
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุง 2557) 		
สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การ
(ปรับปรุง 2557) 		
รือ้ ถอน การบูรณะและ การปรับปรุง
			
สภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุง 2557)		
การบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
			
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพ
			
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้ อ จ�ำกั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการ
			
ผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่
			
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
			
ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
			
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุง 2557) 		
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุง 2557) 		
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส�ำหรับเหมืองผิวดิน
		 2.2.2 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูล เกีย่ วกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพือ่ ขาย
และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมิ น ค่ า แหล่ ง
ทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี
ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้
แก่ผู้เช่า
ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพ ทางภาษีของกิจการหรือ
ผู้ถือหุ้น
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ �ำขึน้
ตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของข้ อ ตกลง
สัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับ
บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
(ปรับปรุง 2558) 		
จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ
			
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุง 2558) 		
สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การ
(ปรับปรุง 2558)		
รือ้ ถอน การบูรณะและ การปรับปรุง
			
สภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ มาตรฐาน
(ปรับปรุง 2558)		
การบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
			
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพ
			
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุง 2558) 		
ผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่
			
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
			
ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
			
(ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชน์
			
ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุง 2558) 		
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุง 2558) 		
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุง 2558)		
ส�ำหรับเหมืองผิวดิน
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ตามหมายเหตุข้อ 2.2.1 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่ง กปภ. ได้น�ำมาถือปฏิบัติแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหาร
ของ กปภ. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่ง กปภ.
จะเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม กปภ. คาดว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินทีจ่ ะน�ำเสนอ
3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน ทีม่ รี ะยะ
เวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค�ำนวณจากยอดลูกหนีค้ า่ น�ำ้ ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว และลูกหนีอ้ นื่ ซึง่ ค้างช�ำระ
เกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
3.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ส�ำหรับวัสดุช�ำรุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�ำหรับวัสดุดังกล่าวเต็มจ�ำนวน
3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงตามวิธสี ว่ นได้เสีย โดยบันทึกรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรของบริษทั ตามสัดส่วน การลงทุนในบริษทั
ร่วม ส�ำหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�ำไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
3.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุมโดย
กปภ. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม ผู้บริหารคนส�ำคัญ และคณะกรรมการของ กปภ. รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�ำคัญ
หรือคณะกรรมการ กปภ. มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. แต่ละรายการ กปภ. ค�ำนึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา
ท่อทีว่ างแล้วและครุภณ
ั ฑ์ทรี่ บั โอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพย์สนิ นัน้ โดยใช้ราคา
ประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
ที่ดินที่รับบริจาคจากหน่วยงานราชการและที่รับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีแสดงตาม
ราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ และที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาค การรับโอนทรัพย์สิน การให้
สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น จะแสดง
ไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
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มาตรวัดน�้ำที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะด�ำเนินการโดย กปภ. ผู้ใช้น�้ำด�ำเนินการติดตั้งเอง
มาตรรับบริจาค หรือผู้ใช้น�้ำที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
กปภ. รับรู้ต้นทุนค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ด้วยมูลค่าปัจจุบัน ของประมาณการ
ของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุ สัญญาเช่าที่ดิน
3.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท ในอัตรา
ร้อยละ 2 - 33.33 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสือ่ มสภาพ มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์ อยูร่ ะหว่างอัตราร้อยละ 0 - 25
ของราคาทุนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น ที่ซื้อโดย กปภ. และที่ได้รับบริจาคซึ่งใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหา
รายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้ำ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
สิทธิการใช้ทรัพย์สนิ ในทีร่ าชพัสดุ (อาคารและสิง่ ก่อสร้าง) ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรงตามอัตราค่าเสือ่ ม
ราคาส�ำหรับสินทรัพย์นั้น ๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน .ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
3.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ แสดงตามมูลค่าทีค่ ณะกรรมการส�ำรวจและตีราคาทรัพย์สนิ ของ กปภ. ได้ประเมินไว้
ซึ่งถือเป็นทุนที่ได้รับจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบเนื่องจาก กปภ.
ได้รับโอนอสังหาริมทรัพย์จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กปภ. จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ กปภ. โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่ง กปภ. ใช้หลักเกณฑ์การแยกกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอ PSO จาก สคร. โดยกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ
กปภ. ที่มีรายได้จากผู้ใช้น�้ำกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น�้ำ 0 - 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.47 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าน�้ำ
รวมของทั้งสาขา นอกจากกลุ่มนี้แล้วถือเป็นกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงพาณิชย์ทั้งหมด และพิจารณา ข้อบ่งชี้ในแต่ละ กปภ. สาขาว่ามี
ผลขาดทุนต่อเนื่อง 5 ปี หรือไม่ หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ. จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รู้
ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง กปภ. จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และ จะกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลัง
จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ใน
งวดก่อน ๆ กปภ. จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�ำไรหรือขาดทุนทันที
3.10 การรับรู้รายได้
		 3.10.1 รายได้ค่าจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ ค่าน�้ำ
ประปารายเดือนตามปริมาณการใช้น�้ำในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
		 3.10.2 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ เป็นค่าติดตั้งและวางท่อที่รับจากผู้ใช้น�้ำแต่ละรายแสดงไว้ในบัญชี เงิน
รับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
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		 3.10.3 รายได้คา่ ปรับ กรณีทผี่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างคูส่ ญ
ั ญาของ กปภ. ได้สง่ มอบงานล่าช้าเกินกว่าวันทีก่ �ำหนด
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา กปภ. ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้
แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณที่ได้มีการหักค่าปรับไว้เงินที่จ่ายคืนจะน�ำไปลดรายได้ค่าปรับ แต่ถ้า
ต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน
		 3.10.4 รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์
		 3.10.5 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
		 3.10.6 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
		 3.10.7 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน ส�ำหรับรายการรับบริจาคอื่น ๆ จากภาคเอกชนที่เป็นเงินสด
และที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ
		 3.10.8 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ทจี่ า่ ยจากเงินงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลทีไ่ ด้จดั สรรไว้ตง้ั แต่ปี 2549 เป็นต้นไป แสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรูใ้ นส่วนของหนีส้ นิ และทยอยรับรูเ้ ป็น
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การค�ำนวณค่าเสือ่ มราคา
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 3.10.9 รายได้จากสินทรัพย์รบั บริจาคจากเอกชนตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ทรี่ บั บริจาคจากเอกชน
ในการติดตั้งและวางท่อให้ผู้ใช้น�้ำเอกชน และรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี ส�ำหรับรายการเงินสมทบ
ค่าก่อสร้างประปาชนบทที่ได้รับจากราชการ แสดงไว้เป็นรายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้ และรายได้รับบริจาคจาก
หน่วยงานราชการรอรับรูใ้ นส่วนของหนีส้ นิ ตามล�ำดับ และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากสินทรัพย์รบั บริจาค จากเอกชนตัดบัญชี
และรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 3.10.10 รายได้เงินชดเชยค่าด�ำเนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบ
3.11 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ กปภ. จัดหาเงินทุนมาด�ำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
3.12 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
กปภ. มีการท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำกับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่า ข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า ดังนั้น กปภ.
บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
ส�ำหรับค่าเช่าที่จ่ายช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา โดยส่วน
ของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
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ส�ำหรับสัญญาซื้อขายน�้ำกับบริษัทเอกชนที่มีผลขาดทุนตลอดอายุสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน กปภ.
จะน�ำผลขาดทุนดังกล่าวมาค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
กปภ. ได้ทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีการแก้ไขสัญญาและปรับปรุงประมาณ
การหนี้สิน เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
3.13 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 3.13.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 3.13.2 เงิ น สมทบกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดย กปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ในนามพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 10 และ 11
ของเงินเดือนสมาชิกรายนั้น ๆ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เกินกว่า 10 ถึง 20 ปี และเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป
ตามล�ำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง กปภ. ถึงปัจจุบัน)
3.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		 3.14.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
			
กปภ. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
		 3.14.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
			
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจาก
การท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น
การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กปภ. จะรับรู้ผลก�ำไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.15 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า กปภ. ใช้สมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะ
เวลารื้อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่ารื้อถอนค�ำนวณโดยใช้อัตราพันธบัตรรัฐบาล
(Zero Coupon Yield Curve) และ SOE Spread Matrix (Risk Premium) ณ วันสิน้ งวดบัญชีทบี่ นั ทึกสินทรัพย์บนทีด่ นิ เช่า
เป็นอัตราคิดลด
ทั้งนี้ กปภ. ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป เนื่องจาก กปภ. ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�ำนวนเงินของต้นทุน
ค่ารื้อถอนในอดีต ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
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4. ข้อมูลเพิม่ เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน
เงินระหว่างทาง
รวม

18.30
1,814.40
335.60
2,460.70
35.42
4,664.42

18.76
1,297.59
222.76
2,439.46
37.39
4,015.96

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จ�ำนวน 1,814.40 ล้านบาท และ 1,297.59
ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จ�ำนวน 21.30 ล้านบาท และ 10.35 ล้านบาท และเงินฝาก
ธนาคารของกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำและดอกผล กปภ. จ�ำนวน 6.76 ล้านบาท และ 8.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ กปภ. จะ
ต้องด�ำรงเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพทั ธ์ 13 จ�ำนวน 400.00 ล้านบาท ส�ำหรับสินเชือ่ เพือ่ เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จ�ำนวน 2,460.70 ล้านบาท
และ 2,439.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับเงินฝากธนาคารประจ�ำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 และ 2557 ได้รวมเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน 1,393.06 ล้านบาท
และ 1,749.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 เงินระหว่างทางจ�ำนวน 35.42 ล้านบาท และ 37.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
เช็ครอผ่านธนาคาร เช็ค และเช็คคืน ตามล�ำดับ
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4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม

หัก ภาษีขายไม่ถึงกำ�หนด
รวม

540.50
60.74
479.76
16.32
14.56
1.76
173.14
288.29
53.30
1.79
11.84
1,009.88
37.00
972.88

586.65
63.55
523.10
19.86
12.08
7.78
136.64
252.17
104.78
1.64
9.29
1,035.40
41.27
994.13

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้ส่วนราชการ
รวม

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
หัก ภาษีขายไม่ถึงกำ�หนด
รวม

285.09
255.41
540.50
60.74
479.76
36.63
443.13

292.93
293.72
586.65
63.55
523.10
40.76
482.34
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ลูกหนี้ส่วนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 255.41 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
จ�ำนวน 38.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.04 จ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ส่วนราชการ

1. กระทรวงยุติธรรม
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงศึกษาธิการ
5. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
6. กระทรวงสาธารณสุข
7. หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม

2558
ล้านบาท ร้อยละ

2557
ล้านบาท ร้อยละ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ

77.63
64.04
44.18
31.82
11.82
11.59
14.33
255.41

107.33
64.50
40.16
34.49
17.48
14.89
14.87
293.72

(29.70)
(0.46)
4.02
(2.67)
(5.66)
(3.30)
(0.54)
(38.31)

30.39
25.07
17.30
12.46
4.63
4.54
5.61
100.00

36.54
21.96
13.68
11.74
5.95
5.07
5.06
100.00

(27.67)
(0.71)
10.01
(7.74)
(32.38)
(22.16)
(3.63)
(13.04)

4.3 วัสดุคงเหลือ จ�ำแนกตามประเภทวัสดุ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

วัสดุการผลิต
วัสดุด�ำเนินการ
วัสดุอะไหล่มาตร
คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวม

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
รวม

76.64
172.18
1.59
0.59
251.00
0.21
250.79

78.04
163.16
1.59
1.08
243.87
0.14
243.73

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 วัสดุคงเหลือ จ�ำนวน 250.79 ล้านบาท และ 243.73 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�ำปี หากมีจ�ำนวนสูงหรือต�่ำกว่ายอดคงเหลือ
ตามบัญชี ผลต่างจากจ�ำนวนเงินและจ�ำนวนหน่วย กปภ. จะบันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพื่อรอ
การตรวจสอบหาสาเหตุ และน�ำไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย
ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
ของหุ้น
2558
2557

วิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
วีธีราคาทุน
2558
2557

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท จัดการและพัฒนา ผลิ ต และ หุน้ สามัญ
ทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำหน่ า ย
จ�ำกัด (มหาชน)
น�้ำประปา

40.20

40.20 3,622.38 3,295.78 1,091.20 1,091.20

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริ ษั ท ประปาปทุ ม ธานี ผลิ ต และ หุน้ สามัญ
จ�ำกัด
จ�ำหน่ า ย
น�้ำประปา

2.00

2.00

24.03

24.03

24.03

24.03

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี 2558 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่าย เงินปันผล
ประจ�ำปี 2557 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท กปภ.
ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จ�ำนวน 160.51 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลส�ำหรับ
งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.22 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 จ�ำนวน 147.14 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2557 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่าย เงินปันผล
ประจ�ำปี 2556 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท กปภ.
ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จ�ำนวน 147.14 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลส�ำหรับ
งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ
0.21 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 จ�ำนวน 140.45 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในระหว่างปี 2558 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราหุ้นละ 29.48 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2558 จ�ำนวน 7.08 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 31.00 บาท กปภ.
ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 จ�ำนวน 7.45 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2557 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 29.88 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 จ�ำนวน 7.18 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุน้ ละ 30.90 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ�ำนวน 7.42 ล้านบาท
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4.5 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
		 4.5.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
ลูกหนี้อื่น

บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

0.84
0.84

0.82
0.82

85.21

67.07

9.89
31.35
27.97
30.44
27.85
212.71

9.28
28.11
24.40
30.26
27.36
186.48

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ประปานครสวรรค์ จ�ำกัด
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
บริษัท ประปาบางปะกง จ�ำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
รวม
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		 4.5.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558
2557
รายได้
รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อน�้ำประปา
บริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน
บริษัทร่วม
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1.75

1.31

187.62
1,034.95

150.46
971.12

801.51

599.40

17.02

26.34

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
รายได้
รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
บริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อน�้ำประปา
บริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน
บริษัทร่วม
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1.75

1.31

307.65

287.58

187.62
1,034.95

150.46
971.12

801.51

599.40

17.02

26.34

4.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 8,861.85 ล้านบาท และ 6,274.94
ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา
ในรอบบัญชีปี 2558 และ 2557 กปภ. รับรู้ดอกเบี้ยพันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 42.10 ล้านบาท
และ 32.44 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ที่ดิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สินทรัพย์ภายใต้
ครุภัณฑ์
รวม
และสิ่งก่อสร้าง
สัญญาเช่าการเงิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

2,605.07
165.97
2,771.04
-

89,946.33
6,748.92
(228.80)
96,466.45

14,567.96
2,381.02
(427.93)
16,521.05

16,511.11
16,511.11

123,630.47
9,295.91
(656.73)
132,269.65

(31,638.93)
(2,767.24)
139.13
(34,267.04)

(8,298.52)
(1,093.65)
371.93
(9,020.24)

(5,097.14)
(378.45)
(5,475.59)

(45,034.59)
(4,239.34)
511.06
(48,762.87)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- จำ�หน่าย
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ

(7.72)
(7.72)

(889.34)
(48.80)
0.32
28.48
(909.34)

(54.90)
(8.02)
1.45
3.16
(58.31)

(4,464.86)
(4,464.86)

(5,416.82)
(56.82)
1.77
31.64
(5,440.23)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- จำ�หน่าย
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์

-

(14.56)
(7.94)
13.67
0.88
(7.95)

(19.13)
(22.10)
17.30
1.44
(22.49)

(0.02)
0.02
-

(33.71)
(30.04)
30.99
2.32
(30.44)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
- จำ�หน่าย
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
พักขายสินทรัพย์

-

-

(59.06)
(0.63)
0.87
36.96
(21.86)

-

(59.06)
(0.63)
0.87
36.96
(21.86)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาตามบัญชี

-

-

(0.03)
(5.34)
5.37
-

-

(0.03)
(5.34)
5.37
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ทีบ่ นั ทึกในหมวดทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ระบบผลิต
ที่ดิน
ครุภัณฑ์
รวม
และสิ่งก่อสร้าง
น�้ำประปา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

199.73
199.73

331.21
331.21

87.34
87.34

15,892.83
15,892.83

16,511.11
16,511.11

-

(76.14)
(12.29)
(88.43)

(51.94)
(8.46)
(60.40)

(4,969.06)
(357.70)
(5,326.76)

(5,097.14)
(378.45)
(5,475.59)

-

-

-

(4,464.86)
(4,464.86)

(4,464.86)
(4,464.86)

-

-

35.40
26.94

6,458.91
6,101.21

199.73
199.73

(0.02)
0.02
255.05
242.78

(0.02)
0.02
6,949.09
6,570.66

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและ สอบข้อเท็จจริงสุทธิ
จ�ำนวน 1.20 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ตามล�ำดับ กปภ. ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยน�ำไปแสดง
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงและได้ตั้งค่าเผื่อส�ำหรับสินทรัพย์
ดังกล่าวไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
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4.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิทธิการใช้ทรัพย์สิน
รวม
ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

265.45
49.60
(0.08)
314.97

706.10
(7.68)
698.42

971.55
49.60
(7.76)
1,013.39

-

(702.21)
1.43
5.62
(695.16)

(702.21)
1.43
5.62
(695.16)

3.89
3.26

269.34
318.23

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภายใต้
รวม
สัญญาเช่าการเงิน
ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

241.21
54.33
(4.82)
290.72

4.12
4.12

245.33
54.33
(4.82)
294.84

(179.10)
(28.40)
4.77
(202.73)

(4.12)
(4.12)

(183.22)
(28.40)
4.77
(206.85)

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- เพิ่มขึ้น
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(0.29)
(0.29)

-

(0.29)
(0.29)

(0.05)
(0.09)
0.05
(0.09)

-

(0.05)
(0.09)
0.05
(0.09)

61.77
87.61

-

61.77
87.61

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- จำ�หน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินมัดจ�ำ
เงินฝากประกันตัวพนักงาน
ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สินทรัพย์ประปารอโอน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี - สุทธิ

1.20
23.59
0.11
191.94
53.90
270.74

รวม

0.80
21.67
0.11
191.94
55.69
270.21

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
ลูกหนี้ที่มีกำ�หนดชำ�ระ
ลูกหนี้ที่มีกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน มากกว่า 1 ปี มากกว่า
ภายใน มากกว่า 1 ปี มากกว่า
รวม
รวม
1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 ปี
1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 ปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
6.60
หัก ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้
4.81
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 1.79

26.40
17.47
8.93

68.75 101.75 6.60
23.78 46.06 4.96
44.97 55.69 1.64

26.40
w18.21
8.19

75.35 108.35
27.85 51.02
47.50 57.33

กปภ. ได้ท�ำสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�ำเนินการระบบประปาสัตหีบ มีก�ำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี เป็นลูกหนี้
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระในระหว่างปี 2558 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คงเหลือเป็นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าการเงินสุทธิ 55.69 ล้านบาท โอนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 1.79
ล้านบาท คงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 53.90 ล้านบาท
4.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
รวม
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การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

4.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าซื้อน�้ำค้างจ่าย
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
รวม

113.89
198.57
728.51
20.98
354.56
1,416.51

86.67
191.71
678.69
8.48
312.29
1,277.84

4.13 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
รวม

1,916.56
7,642.72
20,692.05
30,251.33
15,586.29
14,665.04
504.72
14,160.32

1,895.40
7,649.18
22,602.37
32,146.95
17,039.27
15,107.68
442.42
14,665.26

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

504.72
2,497.91
11,662.41
14,665.04

442.42
2,292.90
12372.36
15,107.68

สัญญาเช่าการเงินดังกล่าว เป็นสัญญาที่ กปภ. ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อซื้อขายน�้ำประปา จ�ำนวน
9 สัญญา สัญญาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 1 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์ จ�ำนวน 1 สัญญา
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4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เจ้าหนี้เงินประกันต่าง ๆ
เงินประกันผลงาน
อื่น ๆ

229.40
594.73
106.04
930.17

รวม

193.72
479.63
10.59
683.94

4.15 เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว คือ พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ล�ำดับ

รายการ

วันที่ออกพันธบัตร

เงื่อนไขการจ่ายช�ำระคืน
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ) ก�ำหนด ไถ่ถอน (ปี) วันที่ไถ่ถอน

2558

2557

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
400.00
600.00
600.00
500.00
103.00
197.00
12,600.00
12,600.00

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
10,200.00
10,200.00

พันธบัตร กปภ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ปี 2552 ครั้งที่ 1
ปี 2552 ครั้งที่ 2
ปี 2553 ครั้งที่ 1
ปี 2553 ครั้งที่ 2
ปี 2553 ครั้งที่ 3
ปี 2554 ครั้งที่ 1
ปี 2554 ครั้งที่ 2
ปี 2554 ครั้งที่ 3
ปี 2554 ครั้งที่ 4
ปี 2555 ครั้งที่ 1
ปี 2555 ครั้งที่ 2-1
ปี 2555 ครั้งที่ 2-2
ปี 2555 ครั้งที่ 2-3
ปี 2558 ครั้งที่ 1
ปี 2558 ครั้งที่ 2
ปี 2558 ครั้งที่ 3
ปี 2558 ครั้งที่ 4
ปี 2558 ครั้งที่ 5
ปี 2558 ครั้งที่ 6

28 เม.ย. 52
28 พ.ค. 52
5 พ.ย. 52
26 ส.ค. 53
30 ส.ค. 53
21 ก.พ. 54
31 มี.ค. 54
28 มิ.ย. 54
1 ก.ย. 54
31 ต.ค. 54
20 ก.ย. 55
20 ก.ย. 55
20 ก.ย. 55
16 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
28 พ.ค. 58
28 พ.ค. 58
24 ก.ย. 58
24 ก.ย. 58

3.730
3.995
4.670
3.490
3.500
3.980
4.089
3.760
3.970
3.750
4.090
4.115
4.180
3.494
3.435
2.940
2.990
2.888
3.140

รวม

หัก ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รวม เงินกู้ยืมระยะยาว
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10
10
10
10
7
10
15
8
15
10
15
15
15
10
8
8
8
8
8

28 เม.ย. 62
28 พ.ค. 62
5 พ.ย. 62
26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 60
21 ก.พ. 64
31 มี.ค. 69
28 มิ.ย. 62
1 ก.ย. 69
31 ต.ค. 64
20 ก.ย. 70
20 ก.ย. 70
20 ก.ย. 70
16 ต.ค. 67
16 ต.ค. 65
28 พ.ค. 66
28 พ.ค. 66
24 ก.ย. 66
24 ก.ย. 66
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กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อน�ำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�ำหน่าย และการประกันการ
จ�ำหน่ายพันธบัตรปี 2552 - 2558 ในอัตราร้อยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย ปี 2558 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4
และครั้งที่ 6 กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
4.16 เงินประกันระยะยาว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินประกันการใช้น�้ำ
เงินประกันตัวพนักงาน
รวม

1,811.42
23.68
1,835.10

1,710.60
21.78
1,732.38

เงินประกันระยะยาว
กปภ. ได้มหี ลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้นำ�้ และดอกผลทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผใู้ ช้นำ�้ โดยก�ำหนด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล โดยให้คง
เงินสดส�ำรองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ” ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท เพื่อส�ำรองกรณีผู้ใช้น�้ำ ขอคืนเงินประกัน
การใช้นำ�้ และให้มกี ารปรับเพิม่ เงินส�ำรองได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับเงินประกันการใช้นำ�้ ส่วนทีเ่ หลือหลังจากการส�ำรอง
เงินไว้แล้ว สามารถน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได้ ทั้งนี้ให้ กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใช้น�้ำที่น�ำไปเป็น
เงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 50 ล้านบาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ จนกว่าจะครบจ�ำนวน และจ่าย
ผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่คิดให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยฝากเข้าบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
รวม

1,082.36
51.86
64.42
58.98
1,257.62

1,030.17
74.21
1,104.38
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การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด (1 ตุลาคม 2557)

ก่อนปรับปรุง
บวก รายการปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน

1,104.38
14.72

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นงวด (1 ตุลาคม 2557)

หลังปรับปรุง

1,119.10

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง
พนักงานเกษียณอายุ
ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกับจ่ายจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสิ้นงวด (30 กันยายน 2558)

189.71
39.91
37.37
1.53
123.23
3.71
1,257.62

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสิ้นงวด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

1,257.62
1,257.62

กปภ. ก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์ตามระเบียบ
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการมอบของที่ระลึก ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและท�ำงานครบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคต อย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจ�ำปี 2551 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีต
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน
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กองทุนสงเคราะห์
กปภ. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่พ้นจากต�ำแหน่ง ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
การประปาส่วนภูมภิ าคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 และก�ำหนดให้ กปภ. จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. ได้ปรับปรุงการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั จากการท�ำงานให้กบั กปภ. ตลอด
ระยะเวลาท�ำงานถึงปีทเี่ กษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว
ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กปภ. มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จตาม
ข้อบังคับการประปาส่วนภูมภิ าคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 จ�ำนวน 58.98 ล้านบาท และ 74.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยแสดงเป็นประมาณการหนีส้ นิ ในหมวดหนีส้ นิ ระยะยาว ในปี 2558 และ 2557 มีพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์
เกษียณอายุ จ�ำนวน 9 ราย เป็นเงิน 20.98 ล้านบาท และ จ�ำนวน 3 ราย เป็นเงิน 8.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งได้แสดงไว้
เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร
เงินค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินกู้พนักงานรอตัดเป็นหนี้สูญ
รวมสินทรัพย์

21.30
58.56
0.01
79.87
0.11
79.98

10.35
72.24
0.01
82.60
0.11
82.71

20.98
20.98

8.48
8.48

74.21
0.87
75.08
19.41

74.68
2.43
77.11
8.56

หนี้สินและเงินกองทุน

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
ยอดยกมาก่อนปรับปรุง
บวก ปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
ยอดยกมาหลังปรับปรุง
บวก รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

หัก จ่ายระหว่างงวด
ปรับปรุงในระหว่างงวด
ยอดหลังปรับปรุง
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน

20.98
14.53
58.98
0.02
59.00
79.98
58.98

8.48
2.98
74.21
0.02
74.23
82.71
74.21

4.18 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กปภ. ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาสถานะของรูปคดีแล้วคาดว่าจะต้องรับ
ภาระหนี้สิน จ�ำนวน 8 คดี และได้บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่คาดว่าจะต้องช�ำระ จ�ำนวนเงิน 14.24 ล้านบาท
4.19 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4,601.72
179.45
(298.40)
451.31
(1,262.13)
3,671.95

4.20 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4.21 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ รายได้จากสินทรัพย์รบั บริจาคจากเอกชนรอรับรูแ้ ละจากราชการรอรับรู้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา 1 ต.ค. 57
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ 30 ก.ย. 58

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
รายได้รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
รวม

11,964.06
1,833.89
2,167.09
15,965.04

3,522.77
435.16
312.39
4,270.32

483.42
202.15
106.68
792.25

15,003.41
2,066.90
2,372.80
19,443.11

4.22 ทุน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน

2,204.44
30,919.65
33,124.09

รวม

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

4.23 ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานในปี 2558 และปี 2557 มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 6,149.09 ล้านบาท และ 5,778.18 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 370.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.42 วิเคราะห์ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2557
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี

24,981.89
2,114.00
1,639.29
28,735.18

23,853.22
2,163.82
1,591.26
27,608.30

1,128.67
(49.82)
48.03
1,126.88

4.73
(2.30)
3.02
4.08

1,693.75
18,433.76
123.33
2,335.25
22,586.09
6,149.09

1,731.75
17,099.52
240.38
2,758.47
21,830.12
5,778.18

(38.00)
1,334.24
(117.05)
(423.22)
755.97
370.91

(2.19)
7.80
(48.69)
(15.34)
3.46
6.42
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รายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการเพิม่ ขึน้ 1,128.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.73 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำและปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำ
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 48.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.02 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินปันผล ก�ำไรจากการ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้จากการรับบริจาคจากหน่วยงานราชการ และรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 1,334.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.80 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ
วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง วัสดุการผลิต และค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 117.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.69 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของปรับมูลค่าเงินประกันการใช้
น�้ำ ขาดทุนจากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ และขาดทุนจากการประมาณการ
หนี้สินคดีความ
ต้นทุนทางการเงินลดลง 423.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.34 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง ซึ่งในปี 2558 มีดอกเบี้ย
จ่ายจ�ำนวน 2,319.12 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมค�้ำประกันพันธบัตร กปภ. จ�ำนวน 16.13 ล้านบาท
4.24 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 แยกตามลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าซื้อน�้ำ
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม
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4,059.01
4,230.89
84.63
4,504.89
2,106.79
1,391.36
0.63
26.59
2,028.97
18,433.76

3,653.18
3,888.34
94.52
4,314.08
1,995.81
1,170.42
0.66
15.34
1,967.17
17,099.52
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4.25 รายได้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่น ๆ
รวม

322.18
124.54
202.16
106.68
483.42
400.31
1,639.29

302.18
182.24
186.49
96.56
442.97
380.82
1,591.26

4.26 ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินค่าปรับจ่ายคืน
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

31.05
5.45
99.45
(36.33)
23.71
123.33

10.48
5.48
118.67
59.06
46.69
240.38

4.27 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง
รายการทีเ่ กีย่ วกับผูบ้ ริหารระดับสูงได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 11 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัส และ
ค่าตอบแทน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
โบนัสกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

3.47
1.70
1.83
7.00

2.39
1.64
1.87
5.90
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 9 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ และ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

21.78
9.44
31.22

23.72
10.65
34.37

4.28 เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่ายยกมา
บวก เพิ่มระหว่างงวด
หัก นำ�ส่งคลัง
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกไป

2,226.80
3,057.60
5,284.40
3,320.50
1,963.90

5,021.10
2,884.30
7,905.40
5,678.60
2,226.80

กปภ. มีเงินทีต่ อ้ งน�ำส่งรัฐเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี 2558 จ�ำนวน 3,057.60 ล้านบาท ประกอบด้วยประมาณการเงินน�ำส่ง
รัฐ จากก�ำไรสุทธิปี 2558 จ�ำนวน 3,056.90 ล้านบาท ตามทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนดให้ กปภ. น�ำเงินส่งรัฐในปีงบประมาณ
2559 จ�ำนวน 2,776.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิปี 2558 ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะมากกว่า และเงินน�ำส่งรัฐ
จากก�ำไรสุทธิ ปี 2557 ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดให้ กปภ. น�ำส่งรัฐเพิ่มเติมจ�ำนวน
0.70 ล้านบาท
ในปี 2558 กปภ. ได้น�ำเงินส่งรัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,320.50 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายของ ปี 2557
จ�ำนวน 2,226.80 ล้านบาท เงินน�ำส่งรัฐจากก�ำไรสุทธิปี 2558 และ 2557 จ�ำนวน 1,093.00 ล้านบาท และ 0.70 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คงเหลือเป็นเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 1,963.90 ล้านบาท
5. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพียงวันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 39 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 31 คดี จ�ำนวนเงิน
285.29 ล้านบาท คดีไม่มีทุนทรัพย์ 8 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จ�ำนวน 8 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 7 คดี จ�ำนวน 230.38 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 4 คดี และศาลปกครอง 1 คดี ส่วนคดีไม่มี
ทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่างการนัดสืบพยานจ�ำเลยของศาลแรงงานกลาง
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5.2 คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จ�ำนวน 17 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 16 คดี
จ�ำนวน 47.17 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 4 คดี ศาลปกครองกลาง 2 คดี ศาลปกครอง
6 คดี ศาลแพ่ง 2 คดี ส�ำนักงานการยุติการด�ำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 1 คดี และศาลแขวง 1 คดี ส่วนคดีไม่มี
ทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
5.3 คดีความผิดละเมิด จ�ำนวน 11 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 8 คดี จ�ำนวน 7.74 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 2 คดี ศาลปกครอง 2 คดี และส�ำนักงานการยุตกิ ารด�ำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
1 คดี และศาลจังหวัด 3 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 3 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 1 คดี และ
ศาลปกครอง 2 คดี
5.4 คดีเพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครอง การกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยเหตุผล จ�ำนวน 3 คดี เป็นคดีไม่มที นุ ทรัพย์ตามฟ้อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
อย่างไรก็ดี กปภ. ได้ตงั้ ส�ำรองส�ำหรับผลเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากผลของคดีดงั กล่าวไว้ในงบการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน
14.24 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารของ กปภ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. โครงการเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กปภ. มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้
โครงการ
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

1

โครงการให้สิทธิด�ำเนินการ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
(BOOT) ให้แก่ กปภ.ในเขต
ปทุมธานี และรังสิต

25 ปี
31 ส.ค. 2538

บริษัท ประปา
ปทุมธานี จ�ำกัด

- สัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค.
2566
- หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ถือว่า กปภ. ได้
เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

2

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�ำ้ ประปา (BOO) เพือ่ ขายให้
แก่ กปภ. ในจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสงคราม

30 ปี
23 มิ.ย. 2542

บริษัท เอ็กคอมธารา
จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 7 เม.ย. 2544 - 6 เม.ย. 2574
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขัน้ ต�ำ่ โดยให้บริษทั เป็นผูล้ งทุนในการก่อสร้าง
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ระบบผลิตน�ำ้ ประปา หากครบ
ก�ำหนดอายุสัญญาแล้ว ไม่ประสงค์จะ
ด�ำเนินการต่อ บริษัทจะต้องเสนอขาย
ให้ กปภ.
ส่วนที่ 2 สถานีจา่ ยน�ำ้ ทีส่ �ำนักงานประปา
ด�ำเนินสะดวก และสมุทรสงคราม บริษทั
จะต้องยกกรรมสิทธิใ์ นสิง่ ก่อสร้างทัง้ หมด
ให้แก่ กปภ. โดยไม่คดิ มูลค่าใด ๆ นับแต่
วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ
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โครงการ
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

200

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

3

โครงการสั ญ ญาซื้ อ ขาย
10 ปี
น�้ ำ ประปา (BOO) เพื่ อ 28 ต.ค. 2542
ส�ำนักงานประปาภูเก็ต
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

บริษัท รีไควร์ คอน
- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2543 - 14 ธ.ค. 2568
สตรัคชั่น จ�ำกัด
- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมให้ กปภ. รับซื้อน�้ำจาก
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
บริษทั เพิม่ และขยายระยะเวลาสัญญาออกไป
เป็น บริษัท อาร์.อี.คิว.
เป็น 25 ปี นับจากวันส่งมอบน�้ำประปาวันที่
วอเตอร์ เซอร์วิสเซส
15 ธันวาคม 2543
จ�ำกัด)
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

4

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�ำเนิ น กิ จ การระบบ
ประปาสัตหีบ

30 ปี
28 ก.ค. 2543
แก้ไขเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2544 - 27 ก.พ.
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ
2574
ภาคตะวันออก จ�ำกัด - บริ ษั ท จะจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่
(มหาชน)
กปภ. ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้จากการ
จ�ำหน่ายน�้ำประปาและค่าบริการรายเดือน
- แก้ ไ ขสั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม มี ก ารก่ อ สร้ า งระบบ
ผลิตน�้ำประปาใหม่เพิ่ม เพื่อส่งน�้ำประปาให้
ส�ำนักงานประปาพัทยา
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำ ที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่า บริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่าเกณฑ์สงู สุด
และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
กปภ. ในอัตราร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการ
จ�ำหน่ายน�้ำให้ส�ำนักงานประปาพัทยา
- กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่ น�ำมาติ ด ตั้ ง และ
การดัดแปลงแก้ไขเพิม่ เติมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของ กปภ. เมื่อครบอายุสัญญา [(ในส่วนของ
ท่อจ่ายน�้ำ และส่วนของระบบควบคุมระยะ
ไกล (SCADA)]

5

โครงการสั ญ ญาซื้ อ ขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปาใน
จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรสาคร

30 ปี
21 ก.ย. 2543

บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน)
[เดิมชื่อ บริษัท วีเค
ซีเอส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จากนั้นเปลี่ยน
เป็น บริษัท น�้ำประปา
ไทย จ�ำกัด (มหาชน)]

- สัญญาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2547 - 20 ก.ค.
2577
- บริ ษั ท มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นระบบผลิ ต น�้ ำ ประปา
รวมไปถึงทีด่ นิ โดยไม่ตอ้ งโอนกรรมสิทธิใ์ ห้ กปภ.
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำ ที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่าเกณฑ์สงู สุด
และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด
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โครงการ
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

6

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�ำ้ ประปา (BOOT) เพือ่ ขาย
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปา
นครสวรรค์ อ อก จั ง หวั ด
นครสวรรค์

25 ปี
7 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค. 2546 - 28 ก.พ. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ
ครบก�ำหนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขาย
น�้ ำ ประปา (นั บ จากวั น ที่ ค รบก�ำหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน�้ำ
ประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�ำ้ ประปาเพิม่ เติมจากระบบจ่ายน�ำ้ ประปาเดิม
ทีม่ อี ยู่ ซึง่ บริษทั ลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ. จะจ่าย
เงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่ กปภ. ด�ำเนิน
การก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำประปาเพิ่มเติมเอง
บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งควบคุ ม อั ต ราน�้ ำ สู ญ เสี ย
ในระบบจ่ายประปาที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่านำ�้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ และ
มีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

7

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ ำ ประปา (BOOT) เพื่ อ
ข า ย ใ ห ้ แ ก ่ ส�ำ นั ก ง า น
ประปาฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ
ครบก�ำหนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขาย
น�้ ำ ประปา (นั บ จากวั น ที่ ค รบก�ำหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ า ยเงิ น คื น ให้ ใ นภายหลั ง แต่ ใ นกรณี ที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิม่ เติมเอง บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมอัตราน�ำ้
สูญเสียในระบบจ่ายประปาที่ก่อสร้างเพิ่มเติม
ดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ
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โครงการ
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

202

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

8

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ำประปา (BOOT) เพื่อขาย
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษทั ประปาบางปะกง - สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
จ�ำกัด
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ
ครบก�ำหนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขาย
น�้ ำ ประปา (นั บ จากวั น ที่ ค รบก�ำหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�ำ้ ประปาเพิม่ เติมจากระบบจ่ายน�ำ้ ประปาเดิม
ที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ. จะ
จ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่ กปภ.
ด�ำเนิ น การก่ อ สร้ า งระบบจ่ า ยน�้ ำ ประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ายน�้ำประปาที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

9

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ำประปาระบบ Reverse
Osmosis (RO) ตามสัญญา
ซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส�ำนั ก งาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เ พื่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน�้ำ บนเกาะสมุ ย
ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547

15 ปี
7 ก.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 พ.ค. 2548 - 11 พ.ค. 2563
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ - ก�ำหนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาปรั บ ราคาทุ ก ปี
ภาคตะวันออก จ�ำกัด
ตามสูตร การค�ำนวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขาย
(มหาชน)
น�้ำประปา

10

โครงการสั ญ ญาซื้ อ ขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปา
พนั ส นิ ค ม และส�ำนั ก งาน
ประปาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

15 ปี
10 ก.ย. 2547

บริษัท อินดัสเตรียล
วอเตอร์ รีซอร์ส
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 5 ม.ค. 2548 - 4 ม.ค. 2563
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำของปีนั้น ตามปริมาณซื้อขาย
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่า บริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีต�่ำกว่าเกณฑ์สูงสุด
และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด

การประปาส่วนภูมิภาค
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

โครงการ
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

11

โครงการสั ญ ญาให้ เ อกชน
ผลิตน�้ำประปา (BTO) เพื่อ
ขายให้ ส�ำนั ก งานประปา
ระยอง จังหวัดระยอง

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป - สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 ก.ค. 2549 - 11 ก.ค. 2574
คอนซอร์เตียม
- กลุ ่ ม บริ ษั ท ด�ำเนิ น การตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ น
ประกอบด้วย
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฝ่ายเดียว
- บริษทั ยูนเิ วอร์แซล
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที
- บริษัท ประปา
โดยกลุ่มบริษัทมีเพียงสิทธิใช้ประโยชน์เพื่อ
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
ท�ำการผลิตและขายน�้ำประปาให้แก่ กปภ.
- บริษัท ประปา
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
บางปะกง จ�ำกัด - กปภ. จะช�ำระค่าตอบแทนให้แก่กลุม่ บริษทั ใน
- บริษัท ประปา
อัตราที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด
ขั้นต�่ำตามคุณภาพทีก่ �ำหนด
- กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้น
มีมูลค่า 6 ล้านบาท เมื่อครบ 1 ปี จะต้องน�ำ
หลักประกันใหม่ที่มีมูลค่าร้อยละ 5 ของค่าน�้ำ
ประปาตามปริมาณน�้ำประปาขั้นต�่ำและคืน
หลักประกันที่กลุ่มบริษัทได้วางไว้ก่อนหน้านี้

12

โครงการสั ญ ญาซื้ อ ขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้ ส�ำนั ก งานประปาชลบุ รี
จังหวัดชลบุรี

20 ปี
3 มิ.ย. 2552

บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2572
- บริษทั ลงทุนด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เองทัง้ สิน้
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำของปีนั้นตามปริมาณซื้อขายน�้ำ
ขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่ามาตรฐานบริษทั ไม่สามารถด�ำเนินการ
ส่งมอบน�ำ้ ประปาได้ตามปริมาณทีก่ �ำหนดของ
แต่ละช่วงเวลา (ยกเว้นเหตุสดุ วิสยั ตามสัญญา)
บริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ. ใน อัตรา
ร้อยละ 10 ของปริมาณน�้ำประปาที่ต้องการ
ซื้อต่อวันในช่วงเวลานั้น คูณด้วยอัตราค่าน�้ำ
ประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของช่วงเวลานั้น
คูณด้วยจ�ำนวนวันนับตัง้ แต่วนั ทีต่ รวจพบว่านำ�้
ประปามีคุณภาพต�่ำกว่ามาตรฐาน จนถึงวันที่
แก้ไขแล้วเสร็จ ในรอบเดือนใดๆ ตลอดระยะ
เวลาตามสัญญา
- บริ ษั ท ต้ อ งวางหลั ก ประกั น สั ญ ญาในวั น ท�ำ
สัญญาอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
งานนี้ เมื่อบริษัทน�ำหลักประกันเป็นหนังสือ
ค�ำ้ ประกันของธนาคารฉบับใหม่ในปีแรกตัง้ แต่
วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปาและในรอบปีต่อๆ ไป
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าค่าน�้ำ
ประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามปริมาณน�้ำที่
กปภ. ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�่ำรวมทั้งปีของ
แต่ละปี มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิมและ/หรือพ้น
ภาระผูกพันตามสัญญา

7. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�ำนาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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Provincial Waterworks Authority
Statements of financial position As at September 30, 2015
Note

Unit : Baht
Financial statements-equity method applied
2014
2015

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Accounts receivable - trade and others
Supplies
Pipeline installation under construction
Total current assets
Non-current assets
Investments in associates
Other long-term investments
Advance payments
Assets under construction
Property, plant and equipment
Right of possession over government property
Intangible assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

3.1 4.1
3.2 4.2
3.3 4.3
3.10.2

3.4 4.4
3.4 4.4
4.6
3.6 3.7 4.7
3.7 3.8 4.8
3.6 3.7 4.9
4.10

4,664,424,278
1,408,418,838
972,879,409
250,788,283
26,779,377
7,323,290,185

4,015,959,665
1,763,902,464
994,134,025
243,734,152
20,907,247
7,038,637,553

3,622,376,184
24,026,200
1,416,780,364
8,861,849,962
78,014,248,366
318,233,174
87,609,518
270,738,333
92,615,862,101
99,939,152,286

3,295,783,505
24,026,200
1,109,584,031
6,274,944,950
73,086,263,593
269,337,893
61,770,500
270,212,897
84,391,923,569
91,430,561,122

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of financial position As at September 30, 2015

Unit : Baht

Financial statement-equity method applied
Note

2015

2014

Liabilities and Equity
Current liabilities
Accounts payable - trade and others
Accrued expenses
Accrued Remittance to the Ministry of Finance
Accrued bonuses to directors and employees
Unearned pipeline installation income
Current portion of financial lease liabilities
Other current liabilities

4.11
4.12
4.28
3.10.2
3.12 4.13
4.14

Total current liabilities
Non-current liabilities
Financial lease liabilities
3.12 4.13
Long - term loans
4.15
Deferred income - private-donated assets
3.10.7 3.10.9 4.21
Deferred income - public-donated assets
3.10.9 4.21
Deferred income - government fund
3.10.8 4.21
Employee benefit obligations
3.13 3.14 4.17
Provision on litigation
4.18
Provision on private joint venture contracts
3.12 4.19
Provision on building and construction demolishment
3.6 3.15 4.20
Long - term guarantee deposits
4.16

Total non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Capital
Contribution from the government
Total capital
Unappropriated retained earnings (losses)
Other components of equity

Total equity
Total liabilities and equity

2,745,847,337
1,416,509,004
1,963,900,000
645,506,792
397,094,045
504,723,361
930,171,057
8,603,751,596

2,530,289,242
1,277,838,375
2,226,800,000
627,448,095
381,644,133
442,422,996
683,940,910
8,170,383,751

14,160,317,479
12,600,000,000
2,066,896,905
2,372,797,857
15,003,412,493
1,257,621,463
14,238,394
3,671,950,789
20,534,410
1,835,098,992
53,002,868,782

14,665,264,118
10,200,000,000
1,833,892,650
2,167,090,701
11,964,063,872
1,104,385,293
20,074,153
4,601,717,286
19,494,983
1,732,380,281
48,308,363,337

61,606,620,378

56,478,747,088

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
4,833,961,950
374,477,488
38,332,531,908

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
1,414,641,578
413,079,986
34,951,814,034

99,939,152,286

91,430,561,122

4.22

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Signed) Vorachan Dechasasawat
(Mrs. Vorachan Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department

(Signed) Ratana Kitchawan
(Mrs. Ratana Kitchawan)
Governor
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Provincial Waterworks Authority
Statements of financial position As at September 30, 2015
Unit : Baht

Note

Separate financial statements
2014
2015

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Accounts receivable - trade and others
Supplies
Pipeline installation under construction

3.1 4.1
3.2 4.2
3.3 4.3
3.10.2

Total current assets

Non-current assets
Investments in associates
Other long-term investments
Advance payments
Assets under construction
Property, plant and equipment
Right of possession over government property
Intangible assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

3.4 4.4
3.4 4.4
4.6
3.6 3.7 4.7
3.7 3.8 4.8
3.6 3.7 4.9
4.10

4,664,424,278
1,408,418,838
972,879,409
250,788,283
26,779,377
7,323,290,185

4,015,959,665
1,763,902,464
994,134,025
243,734,152
20,907,247
7,038,637,553

1,091,200,000
24,026,200
1,416,780,364
8,861,849,962
78,014,248,366
318,233,174
87,609,518
270,738,333
90,084,685,917
97,407,976,102

1,091,200,000
24,026,200
1,109,584,031
6,274,944,950
73,086,263,593
269,337,893
61,770,500
270,212,897
82,187,340,064
89,225,977,617

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of financial position As at September 30, 2015
Unit : Baht
Separate financial statements
Note

2015

2016

Liabilities and Equity
Current liabilities
Accounts payable - trade and others
Accrued expenses
Accrued Remittance to the Ministry of Finance
Accrued bonuses to directors and employees
Unearned pipeline installation income
Current portion of financial lease liabilities
Other current liabilities

4.11
4.12
4.28
3.10.2
3.12 4.13
4.14

Total current liabilities
Non-current liabilities
Financial lease liabilities
3.12 4.13
Long - term loans
4.15
Deferred income - private-donated assets
3.10.7 3.10.9 4.21
Deferred income - public-donated assets
3.10.9 4.21
Deferred income - government fund
3.10.8 4.21
Employee benefit obligations
3.13 3.14 4.17
Provision on litigation
4.18
Provision on private joint venture contracts
3.12 4.19
Provision on building and construction demolishment
3.6 3.15 4.20
Long - term guarantee deposits
4.16

Total non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Capital
Contribution from the government
Total capital
Unappropriated retained earnings (losses)
Other components of equity

Total equity
Total liabilities and equity

2,745,847,337
1,416,509,004
1,963,900,000
645,506,792
397,094,045
504,723,361
930,171,057
8,603,751,596

2,530,289,242
1,277,838,375
2,226,800,000
627,448,095
381,644,133
442,422,996
683,940,910
8,170,383,751

14,160,317,479
12,600,000,000
2,066,896,905
2,372,797,857
15,003,412,493
1,257,621,463
14,238,394
3,671,950,789
20,534,410
1,835,098,992
53,002,868,782

14,665,264,118
10,200,000,000
1,833,892,650
2,167,090,701
11,964,063,872
1,104,385,293
20,074,153
4,601,717,286
19,494,983
1,732,380,281
48,308,363,337

61,606,620,378

56,478,747,088

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
2,740,887,703
(63,624,449)
35,801,355,724

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
(350,604,676)
(26,257,265)
32,747,230,529

97,407,976,102

89,225,977,617

4.22

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Signed) Vorachan Dechasasawat
(Mrs. Vorachan Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department

(Signed) Ratana Kitchawan
(Mrs. Ratana Kitchawan)
Governor
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Provincial Waterworks Authority
Statements of comprehensive Income For the year ended September 30, 2015
					
Unit : Baht
Note

Financial statements-equity method applied
2015
2014

Revenues
Revenue from water sales and services
3.10.1
Revenue from pipeline and installation
3.10.2
Other income
3.10.3 - 3.10.9 4.25
Total revenues

24,981,888,110
2,113,999,583
1,331,642,123
28,427,529,816

23,853,217,224
2,163,827,466
1,303,679,238
27,320,723,928

Expenses
Pipeline and installation expenses
Operating and administrative expenses
Other income
Financing costs
Total expenses
Share of profits of associates
Profit for the year

1,693,750,238
18,433,756,209
123,332,635
2,335,246,355
22,586,085,437
635,475,993
6,476,920,372

1,731,751,483
17,099,523,366
240,377,517
2,758,472,870
21,830,125,236
498,820,055
5,989,418,747

(37,367,184)
(16,080)

(2,770,761)

Other comprehensive income :
Defined benefit plan
actuarial gains (losses)
Income tax for other entries
of the total gain (loss)
in the associate
Change in the value of the
temporary security
in the associate
Comprehensive income attributable to
associates
Total comprehensive income for the year

4.24
4.26
3.11

81,202
(1,300,436)

(1,365,961)

6,438,317,874

5,985,282,025

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of comprehensive Income For the year ended September 30, 2015
Unit : Baht

Note

Separate financial statements
2015
2014

Revenues
Revenue from water sales and services
3.10.1
Revenue from pipeline and installation
3.10.2
Other income
3.10.3 - 3.10.9 4.25
Total revenues

24,981,888,110
2,113,999,583
1,639,290,123
28,735,177,816

23,853,217,224
2,163,827,466
1,591,263,238
27,608,307,928

Expenses
Pipeline and installation expenses
Operating and administrative expenses
Other income
Financing costs
Total expenses
Profit for the year

1,693,750,238
18,433,756,209
123,332,635
2,335,246,355
22,586,085,437
6,149,092,379

1,731,751,483
17,099,523,366
240,377,517
2,758,472,870
21,830,125,236
5,778,182,692

(37,367,184)

(2,770,761)

6,111,725,195

5,775,411,931

Other comprehensive income :
Defined benefit plan actuarial gains
(losses)
Total comprehensive income for the year

4.24
4.26
3.11

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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1,414,641,578

Balance forward at 1 October 2014 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

4,833,961,950

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

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

Balance at 30 September 2015

-

6,476,920,372

-

Annual total gain (loss)

-

-

Remittance to the Ministry of Finance

- (3,057,600,000)

1,414,641,578

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

Balance at 30 September 2014

5,989,418,747

-

-

-

Annual total gain (loss)

(63,624,449)

(37,367,184)

-

(26,257,265)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

-

- (2,884,300,000)

-

Remittance to the Ministry of Finance

(23,486,504)

Total capital

Balance forward at 1 October 2013 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 (1,690,477,169)

Contribution
from the
government

Defined
benefit plan
actuarial
gains (losses)
for employee
benefit
project

Capital

Capital
Unappropriated
retained earnings
(losses)

210
(10,376,431)

-

-

(10,376,431)

(10,376,431)

-

-

(10,376,431)

2,059,206

(16,080)

-

2,075,286

2,075,286

-

-

2,075,286

Defined
Income
benefit plan
tax for
actuarial gains other
(losses) for
entries
employee of the total
benefit project gain (loss)
in associates
in the
associate

   Unit : Baht

81,202

81,202

-

-

-

-

-

-

9,074,623

(1,300,436)

-

10,375,059

10,375,059

(1,365,961)

-

11,741,020

437,263,337 374,477,488 38,332,531,908

6,438,317,874

- (3,057,600,000)
- (38,602,498)

-

437,263,337 413,079,986 34,951,814,034

437,263,337 413,079,986 34,951,814,034

5,985,282,025

- (2,884,300,000)
- (4,136,722)

-

437,263,337 417,216,708 31,850,832,009

Change in Comprehensive
Other
Other
Total equity
the value
income
transactions component
of the
attributable
of
of equity
temporary
to
changes in
security in associates shareholders
the
Premium
associate
on ordinary
shares

Other comprehensive income

Other components of equity

Financial statements-equity method applied

Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity For the year ended September 30, 2015

Annual Report 2015
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30,919,654,450

2,204,438,020

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

Balance at 30 September 2015

-

-

Annual tatal gain (loss)

-

30,919,654,450

2,204,438,020

Balance forward at 1 October 2014
-

30,919,654,450

2,204,438,020

Balance at 30 September 2014

Remittance to the Ministry of Finance

-

-

Annual total gain (loss)

-

30,919,654,450

-

2,204,438,020

Contribution from
the government

Remittance to the Ministry of Finance

Balance forward at 1 October 2013

Capital

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

Total capital

Capital

2,740,887,703

6,149,092,379

(3,057,600,000)

(350,604,676)

(350,604,676)

5,778,182,692

(2,884,300,000)

(3,244,487,368)

Unappropriated
retained earnings
(losses)

(63,624,449)

(37,367,184)

-

(26,257,265)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(63,624,449)

(37,367,184)

-

(26,257,265)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

Defined benefit plan
Other component
actuarial gains (losses) for
of equity
employee benefit project

Other comprehensive
income

Other components of equity

Separate financial statements

Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity For the year ended September 30, 2015

35,801,355,724

6,111,725,195

(3,057,600,000)

32,747,230,529

32,747,230,529

5,775,411,931

(2,884,300,000)

29,856,118,598

Total equity

Unit : Baht

การประปาส่วนภูมิภาค
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2015
Unit : Baht

Financial statements-equity method applied
2015
2014
Cash flows from operating activities
Profit for the year
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by (paid from)
operating activities:Depreciation
Allowances for impairment of fixed assets
Allowances for revaluation of assets
Amortization of right of possession over government property
Reversed allowance for impairment of right of possession over
government property
Amortization of intangible assets
Impairment of intangible assets
Adjustment of assets under construction as expenses
Loss on disposal of fixed assets
Allowance for revaluation and obsolete supplies
Employee benefit expenses
Bad debts
Doubtful accounts
Revenue recognition from donation - private sectors
Revenue recognition from donation - public sectors
Revenue recognition from government contribution
Other donation income
Private sector donation income
Miscellaneous income
Dividend income
Loss on missing fixed assets pending investigation
Loss (gain) on missing fixed assets under investigation
Loss on cash deficit
Bonuses paid to Board of directors and employees
Provisions on litigation
Provision on private joint venture contracts
Provision on building and construction demolishment
Net share of profits by equity method
Interest income
Interest expense
Operating income before changes in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Accounts receivable - trade and others
Supplies
Pipeline and installation under construction
PSO income
Other non-current assets

6,476,920,372

5,989,418,747

4,230,884,872
60,789,435
(36,332,829)
625,245

3,888,338,951
93,974,456
59,061,467
663,317

(2)
26,590,445
92,520
28,146,792
99,446,729
74,268
115,868,985
2,194,883
(333,062)
(202,159,414)
(106,681,204)
(483,423,206)
(50,126,130)
(5,359,237)
(1,650,998)
(14,530,565)
723,383
203,644
643,971,719
(5,835,759)
(929,766,497)
880,610
(635,475,993)
(124,539,198)
2,334,365,745
11,425,565,553

9
15,339,877
48,856
524,500
118,669,367
(1,636,588)
(31,776,411)
2,896,823
4,923,117
(186,493,117)
(96,557,270)
(442,964,819)
(3,157,010)
(1,082,064)
(14,603,124)
395,932
(254,282)
(379,040)
626,926,699
10,998,201
(303,395,833)
(498,820,055)
(182,242,750)
2,758,472,870
11,807,290,826

34,843,036
(6,521,875)
(5,872,131)
(2,312,029)

(200,073,641)
29,307,624
10,117,557
10,000,000
(224,305)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2015
Unit : Baht

Financial statements-equity method applied
2015
1014
Operating liabilities Increase (Decrease)

Accounts payable - trade and others
Accrued expenses
Accrued bonuses to directors and employees
Unearned pipeline installation income
Long - term guarantee deposits
Other current liabilities
Net cash flow from operating activities
Cash flow from investing activities

Interest received
Decrease in current investments
Dividend received
Increase in advance payments
Purchase of fixed assets
Increase in assets under construction
Increase in intangible assets
Received from the account receivable from financial lease

Cash received from disposals of fixed assets
Net cashflow from investing activities
Cash flow from financing activities

Interest expense
Financial leases
Deferred income - government fund
Bond repayment
Remittance to Ministry of Finance
Net Cashflow from financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

215,558,095
111,448,335
(624,519,040)
15,449,913
102,718,711
255,195,267
11,521,553,835

708,211,544
(16,951,788)
(1,075,103,125)
(66,039,927)
118,621,195
224,053,094
11,549,209,054

109,238,446
355,483,626
322,178,565
(1,624,062,321)
(568,819,361)
(9,320,512,917)
(6,118,175)
1,637,104
5,403,710
(10,725,571,323)

204,671,773
215,944,925
435,947,124
(3,571,307)
(377,513,362)
(8,510,776,602)
(2,150,990)
1,500,124
5,996,641
(8,029,951,674)

(841,480,017)
(1,908,309,710)
3,522,771,828
2,400,000,000
(3,320,500,000)
(147,517,899)
648,464,613
4,015,959,665
4,664,424,278

(1,256,575,339)
(1,886,300,950)
1,407,602,227
(5,678,600,000)
(7,413,874,062)
(3,894,616,682)
7,910,576,347
4,015,959,665

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2015
Unit : Baht

Separate financial statements
2015
2014
Cash flows from operating activities
Profit for the year
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by (paid from)
operating activities:Depreciation
Allowances for impairment of fixed assets
Allowances for revaluation of assets
Amortization of right of possession over government property
Reversed allowance for impairment of right of possession over
government property
Amortization of intangible assets
Impairment of intangible assets
Adjustment of assets under construction as expenses
Loss on disposal of fixed assets
Allowance for revaluation and obsolete supplies
Employee benefit expenses
Bad debts
Doubtful accounts
Revenue recognition from donation - private sectors
Revenue recognition from donation - public sectors
Revenue recognition from government contribution
Other donation income
Private sector donation income
Miscellaneous income
Dividend income
Loss on missing fixed assets pending investigation
Loss (gain) on missing fixed assets under investigation
Loss on cash deficit
Bonuses paid to Board of directors and employees
Provisions on litigation
Provision on private joint venture contracts
Provision on building and construction demolishment
Interest income
Interest expense
Operating income before changes in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Accounts receivable - trade and others
Supplies
Pipeline and installation under construction
PSO income
Other non-current assets

6,149,092,379

5,778,182,692

4,230,884,872
60,789,435
(36,332,829)
625,245

3,888,338,951
93,974,456
59,061,467
663,317

(2)
26,590,445
92,520
28,146,792
99,446,729
74,268
115,868,985
2,194,883
(333,062)
(202,159,414)
(106,681,204)
(483,423,206)
(50,126,130)
(5,359,237)
(1,650,998)
(322,178,565)
723,383
203,644
643,971,719
(5,835,759)
(929,766,497)
880,610
(124,539,198)
2,334,365,745
11,425,565,553

9
15,339,877
48,856
524,500
118,669,367
(1,636,588)
(31,776,411)
2,896,823
4,923,117
(186,493,117)
(96,557,270)
(442,964,819)
(3,157,010)
(1,082,064)
(302,187,124)
395,932
(254,282)
(379,040)
626,926,699
10,998,201
(303,395,833)
(182,242,750)
2,758,472,870
11,807,290,826

34,843,036
(6,521,875)
(5,872,131)
(2,312,029)

(200,073,641)
29,307,624
10,117,557
10,000,000
(224,305)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2015
Unit : Baht
Separate financial statements
2015
2014
Operating liabilities Increase (Decrease)
Accounts payable - trade and others
Accrued expenses
Accrued bonuses to directors and employees
Unearned pipeline installation income
Long - term guarantee deposits
Other current liabilities
Net cash flow from operating activities
Cash flow from investing activities
Interest received
Decrease in current investments
Dividend received
Increase in advance payments
Purchase of fixed assets
Increase in assets under construction
Increase in intangible assets
Received from the account receivable from financial lease
Cash received from disposals of fixed assets
Net cashflow from investing activities
Cash flow from financing activities
Interest expense
Financial leases
Deferred income - government fund
Bond repayment
Remittance to Ministry of Finance
Net Cashflow from financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

215,558,095
111,448,335
(624,519,040)
15,449,913
102,718,711
255,195,267
11,521,553,835

708,211,544
(16,951,788)
(1,075,103,125)
(66,039,927)
118,621,195
224,053,094
11,549,209,054

109,238,446
355,483,626
322,178,565
(1,624,062,321)
(568,819,361)
(9,320,512,917)
(6,118,175)
1,637,104
5,403,710
(10,725,571,323)

204,671,773
215,944,925
435,947,124
(3,571,307)
(377,513,362)
(8,510,776,602)
(2,150,990)
1,500,124
5,996,641
(8,029,951,674)

(841,480,017)
(1,908,309,710)
3,522,771,828
2,400,000,000
(3,320,500,000)
(147,517,899)
648,464,613
4,015,959,665
4,664,424,278

(1,256,575,339)
(1,886,300,950)
1,407,602,227
(5,678,600,000)
(7,413,874,062)
(3,894,616,682)
7,910,576,347
4,015,959,665

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements
For the year ended 30 September 2015
1. Establishment and Objectives
Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with the
State policy to improve and expand provincial water supply for better efficiency by transferring provincial
waterworks and construction water supply sector of Department of Public Works under the Ministry of
Interior as well as the rural water supply business and construction rural waterwork sector of Department
of Health under the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworkds Authority under the
Ministry of Interior by legislating Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979) as of February 28,
1979 to operate and support waterworks business by exploration, procurement of raw water source and
acquisition of raw water for production distribution and sale of water supply including other relevant
and related businesses in order to be useful for the utility service in consideration of state benefits and
people’s hygiene as importance.
Head office is located at 72 Soi Changwattana 1, Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
2. Basis for preparation and presentation of the financial statements
2.1 Presentation of the financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting
principles under Accounting Act B.E. 2543 (2000), which means to include accounting standards issued
under the Accounting Professions Act B.E. 2547 (2004), including the interpretations and accounting
practice guideline declared by Federation of Accounting Professions, which is in accordance with the
presentation of the financial statements in compliance with the declaration of Department of Business
Development in “The determination of Contracted Form Which Must Be in the Financial.
Statement B.E. 2554 dated 28 September 2011. The transactions of PWA’s employee gratuity
fund have been included in PWA financial statements in accordance with the Ministry of Finance’s letter
No. MOF.0209/4171 dated 9 March 2001. PWA financial statements present the financial position and
operating performance consequences of PWA’s employee gratuity fund for the year ended 30 September
2014. Similarly, the transactions related to PWA’s employee gratuity fund have also been presented in
Notes 4.17 to the financial statements.
2.2 Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), TAS and Thai
Interpretations, and Thai Financial Report Interpretation Committee (TFRIC)
Federation of Accounting Professions (FAP) has issued the following TAS, TFRS, TSIC and TFRIC
Thai Interpretations already published in the Royal Gazatte as follows:
		 2.2.1 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2015 :
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TAS 1 (Revised 2014)
TAS 2 (Revised 2014)
TAS 7 (Revised 2014)
TAS 8 (Revised 2014)
TAS 10 (Revised 2014)
TAS 11 (Revised 2014)
TAS 12 (Revised 2014)
TAS 16 (Revised 2014)
TAS 17 (Revised 2014)
TAS 18 (Revised 2014)
TAS 19 (Revised 2014)
TAS 20 (Revised 2014)
TAS 21 (Revised 2014)
TAS 23 (Revised 2014)
TAS 24 (Revised 2014)
TAS 26 (Revised 2014)
TAS 27 (Revised 2014)
TAS 28 (Revised 2014)
TAS 29 (Revised 2014)
TAS 33 (Revised 2014)
TAS 34 (Revised 2014)
TAS 36 (Revised 2014)
TAS 37 (Revised 2014)
TAS 38 (Revised 2014)
TAS 40 (Revised 2014)
TFRS 2 (Revised 2014)
TFRS 3 (Revised 2014)
TFRS 4 (Revised 2014)
FRS 5 (Revised 2014)
FRS 6 (Revised 2014)
FRS 8 (Revised 2014)
FRS 10

Presentation of financial statements
Inventory
Statement of cash flow
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
Events after the reporting period
Construction contracts
Income taxes
Property, plant and equipment
Leases
Revenue
Employee benefits
Accounting for government grants and disclosure of government
assistance
The effects of changes in foreign exchange rates
Borrowing costs
Related party disclosures
Accounting and reporting  by retirement benefit plans
Separate financial statements
Investments in associates  
Financial reporting in hyperinflationary economies
Earnings per share
Interim financial reporting
Impairment of assets
Provision, contingent liabilities and contingent assets
Intangible assets
Investment property
Share-based payments
Business combination
Insurance contract
Non-current assets held for sale and discontinued operations
Exploration for and evaluation of mineral resources
Operating segment
Consolidated financial statement
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FRS 11
FRS 12
FRS 13
TSIC 10 (Revised 2014)
TSIC 15 (Revised 2014)
TSIC 25 (Revised 2014)

Joint arrangements
Disclosure of interests in other entities
Fair value measurement
Government assistance - no specific relation to operating activities
Operating leases/incentives
Income taxes/ changes in the tax status of an entity or its
shareholders
TSIC 27 (Revised 2014)
Evaluating the substance of transactions involving the legal form
of a lease
TSIC 29 (Revised 2014)
Service concession arrangements: disclosure
TSIC 31 (Revised 2014)
Revenue-barter transaction involving advertising services
TSIC 32 (Revised 2014)
Intangible assets-website costs
FRIC 1 (Revised 2014)
Changes in existing decommissioning, restoration and similar
liabilities
FRIC 4 (Revised 2014)
Determining whether an arrangement contains a lease
FRIC 5 (Revised 2014)
Rights to interests arising from decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds
FRIC 7 (Revised 2014)
Applying the restatement approach under TAS 29 Financial
reporting in hyperinflationary economies
FRIC 10 (Revised 2014)
Interim financial reporting and impairment
FRIC 12 (Revised 2014)
Service concession arrangement
FRIC 13 (Revised 2014)
Customer loyalty programs
FRIC 14
The limit on a defined benefit asset, minimum funding
requirements and their interaction
FRIC 15 (Revised 2014)
Agreement for the construction of real estate
FRIC 17 (Revised 2014)
Distribution of non-cash assets to owners
FRIC 18 (Revised 2014)
Transfers of assets from customers
FRIC 20
Stripping costs in the production phase of a surface mine
2.2.2 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2015 :
TAS 1 (Revised  2015)
Presentation of financial statements
TAS 2 (Revised  2015)
Inventory
TAS 7 (Revised  2015)
Statement of cash flow
TAS 8 (Revised  2015)
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
TAS 10 (Revised  2015)
Events after the reporting period
TAS 11 (Revised  2015)
Construction contracts
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TAS 12 (Revised  2015)
TAS 16 (Revised  2015)
TAS 17 (Revised  2015)
TAS 18 (Revised  2015)
TAS 20 (Revised  2015)
TAS 21 (Revised  2015)
TAS 23 (Revised  2015)
TAS 24 (Revised  2015)
TAS 26 (Revised  2015)
TAS 27 (Revised  2015)
TAS 28 (Revised  2015)
TAS 29 (Revised  2015)
TAS 33 (Revised  2015)
TAS 34 (Revised  2015)
TAS 37 (Revised  2015)
TAS 40 (Revised  2015)
TFRS 3 (Revised  2015)
TFRS 4 (Revised  2015)
TFRS 5 (Revised  2015)
TFRS 6 (Revised  2015)
TFRS 8 (Revised  2015)
TFRS 11 (Revised  2015)
TFRS 12 (Revised  2015)
TSIC 10 (Revised  2015)
TSIC 15 (Revised  2015)
TSIC 25 (Revised  2015)
TSIC 27 (Revised  2015)
TSIC 29 (Revised  2015)
TSIC 31 (Revised  2015)
TSIC 32 (Revised  2015)

Income taxes
Property, plant and equipment
Leases
Revenue
Accounting for government grants and disclosure of government
assistance
The effects of changes in foreign exchange rates
Borrowing costs
Related party disclosures
Accounting and reporting  by retirement benefit plans
Separate financial statements
Investments in associates  
Financial reporting in hyperinflationary economies
Earnings per share
Interim financial reporting
Provision, contingent liabilities and contingent assets
Investment property
Business combination
Insurance contract
Non-current assets held for sale and discontinued operations
Exploration for and evaluation of mineral resources
Operating segment
Joint arrangements
Disclosure of interests in other entities
Government assistance - no specific relation to operating activities
Operating leases/incentives
Income taxes/ changes in the tax status of an entity or its
shareholders
Evaluating the substance of transactions involving the legal form
of a lease
Service concession arrangements: disclosure
Revenue-barter transaction involving advertising services
Intangible assets-website costs
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FRIC 1  (Revised  2015)
FRIC 4 (Revised  2015)
FRIC 5 (Revised  2015)
FRIC 7 (Revised  2015)
FRIC 10 (Revised  2015)
FRIC 12 (Revised  2015)
FRIC 13 (Revised  2015)
FRIC 14 (Revised  2015)
FRIC 15 (Revised  2015)
FRIC 17 (Revised  2015)
FRIC 18 (Revised  2015)
FRIC 20 (Revised  2015)

Changes in existing decommissioning, restoration and similar
liabilities
Determining whether an arrangement contains a lease
Rights to interests arising from decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds
Applying the restatement approach under TAS 29 Financial
reporting in hyperinflationary economies
Interim financial reporting and impairment
Service concession arrangement
Customer loyalty programs
TAS 19 (Revised 2015) - The limit on a defined benefit asset,
minimum funding requirements and their interaction
Agreement for the construction of real estate
Distribution of non-cash assets to owners
Transfers of assets from customers
Stripping costs in the production phase of a surface mine

Referring to Note 2.2.1, with the exception of TAS 26 (Revised 2014): Accounting and reporting by
retirement benefit plans and FRIC 4 (Revised 2014): Determining whether an arrangement contains a lease
which have been used by PWA before the effective date, the impact of the implementation of the Thai
Accounting Standards (TAS) and the Thai Financial Reporting Standards (TFRS) to be effective on or after
1 January 2015 on the PWA financial statements of the year when the standards will be implemented
is being assessed by the PWA executives. PWA will start to implement TAS and TFRS to be effective on
or after 1 January 2015 from 1 October 2015. However, it is expected that there will be no significant
impact on the PWA financial statements to be proposed.
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3. Significant accounting policies
3.1 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprises cash on hand, cash at bank and deposits which are due in
3 months including cash at bank used as collateral.
3.2 Allowance for doubtful accounts
It calculated from accounts receivable excluding public or state enterprise after VAT and accounts
receivables - others which accrued more than 6 months after the due date of settlement in compliance
with the rate and criteria determined by Ministry of Finance.
3.3 Supplies
Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or net
realizable value or which one is lower. For obsolete supplies in investigation and compensation, the
provision of such supplies would be accounted in full amount.
3.4 Investment in Associates and Other Long-term Investments
Investment in associates and other long-term investments are accounted for using equity method
and realized share of profits for the company proportionally. For the investment in associates, the
dividend could be deducted from the book value of the investment.
Other long-term investments are stated by using costing method.
3.5 Related Parties
PWA’s related parties means individuals or enterprises which have the authority to control PWA,
or are controlled by PWA directly or indirectly or under the common control with PWA. Besides, related
parties also include associated companies, key management personnel or PWA board of directors who
have the authority to control or jointly control or have the material influence directly or indirectly.
In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party, PWA pays
attention in the substance of the relationship not merely to the legal form.
3.6 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets
Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the date of
purchase or acquisition.
Laid Pipeline and equipment transferred from Department of Public Works and
Department of Health presented as the physical assets by using the appraised value on the date of
transfer (May 28, 1979).
Property received from the state donation and transferred from sanitation waterworks in conformity
with the Cabinet’s resolution is stated at the received and appraised value on the acquisition date. Land
received from private sector in the form of transfer, concession recognized as revenue in full amount in
the period of occurrence. Building and equipment acquired in the same method, are stated as deferred
revenue in non-current liabilities by recognizing as revenue over their useful lives which are in compliance
with the calculation of depreciation principle.
Water meters already installed and ready to use either conducted by PWA or customers, donated
meters, customers transferred from other agencies are stated at cost on the acquisition date.
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Intangible assets comprise the copyrights of Application Software purchased for use stated at cost
after deducting the accumulated amortization.
PWA recognizes demolished cost of construction located on leased land, as a part of assets as
present value of the appraised cost of demolishment as at the end of lease contract and deducted with
the depreciation of assets over their useful lives of such contract.
3.7 Depreciation and Amortization
Depreciation is calculated by using the straight-line method over their estimated useful lives of
each type of property, plant and equipment at the annual rate of 2 - 33.33 percent of the depreciated
amount after deducting the depreciation, salvage value at the rate of 0 - 25 percent of the asset costs.
Depreciation of property, plant, and equipment transferred from other agencies purchased by PWA,
and donated, which directly generates income including water meters is recorded as stated as expense
in the statement of income.
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 a straight - line method at the annual rate of 20 percent.
3.8 Right of possession over government property
The right of possession over government property is stated at the appraisal value by the Authority’s
committee and treated as the Authority’s capital according to the Provincial Waterworks Authority Act B.E.
2522 (1979). Article 9 (1) referring to PWA received immovable property transferred from the
Department of Public Works and the Department of Health owned by the Ministry of Finance according to the
Government Property Act B.E. 2518 (1975). When PWA does not use and return properties to the Ministry
of Finance, it will be recognized as loss on disposal of the right of possession over government property.
3.9 Impairment of Assets
At the end of each reporting period, PWA has assessed the impairment of property, plant and
equipment or PWA’s other intangible assets for only commercial customer group. PWA applied its
criterion of the segregation of customers in commercial and social based on the principle for PSO from
State Enterprise Policy Office (SEPO). Social customers are considered from PWA branches which earned
income from household customers consuming water supply between 0-20 cubic meters per month,
exceeding 12.73 percent compared to total water supply income of the branches. Beyond this group, it
would be considered as commercial customers as a whole. PWA also takes into account an indication
in each PWA’s branch whether it got losses continually to 5 years or not. In case, there is an indication
of impairment of assets. An impairment loss is recognized in profit or loss.
In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognized
impairment losses may no longer exist or may have decreased, PWA estimates that asset’s recoverable amount.
A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions
used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The
increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed
the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for
the asset in prior years. Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is carried at a
revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount that would have been
determined, is treated as a revaluation increase.
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3.10 Revenue Recognition
		 3.10.1 Revenue from water supply and service are recognized as income when issuing the
receipt and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month.
		 3.10.2 Revenue from pipeline and installation is the income received each consumer and
is recorded in Deferred income - installation and pipeline, and recognized as income when the job is
completed. Costs of installation and pipeline which are incomplete would be recorded in “Installation
and Pipeline under in construction”.
		 3.10.3 Penalty income incase sellers or parties to a contract with PWA (contractors) delay
in delivering job as specified in the contract, is recognized as income. In case of renewal contracts in
the fiscal year, PWA shall refund such penalty to sellers or contractors, and the refunded money will
be deducted from penalty income. If a contract is renewed in the next fiscal year, PWA will recognize
penalty income as an expense in the period of refund.
		 3.10.4 Interest income is recognized in the proportion of the time with the consideration of
the effective rate of return on assets.
		 3.10.5 Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is made.
		 3.10.6 Other income is recognized as income when receiving the settlement.
		 3.10.7 Private sector donation income Donation transactions from private sector in the form
of cash and land including fixed supplies are recognized as income in the whole amount for the period
of occurrence.
		 3.10.8 Deferred government fund income The asset transactions paid from appropriated
government fund since 2006 were stated as deferred government fund income in liabilities and
recognized as income government income over its useful lives of assets in compliance with the basis of
the calculation of depreciation TAS 20 (Revised 2014) Accounting for government grants and disclosure
of government assistance.
		 3.10.9 Deferred private sector donation income The deferred private sector donation income
- installation and pipeline for private consumers and deferred public sector donation income as well as
contribution to rural water supply construction are presented as deferred private sector donation income
and deferred public sector donation income as liabilities respectively and are recognized as income from
assets donated by private and public sector in accordance with the depreciation rate of such assets over
their useful lives on Accounting Standard No. 20 (Revised 2014) Accounting for government grants and
disclosure of government assistance.
		 3.10.10 Public service obligation income is recognized as income when the cabinet has
approved.
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3.11 Financing Costs
Financing costs are expenses occurred from which PWA acquired capital for operation comprising
loan interest paid and fee charge.
Interests and expenses charged from the long-term loan for the purpose of the acquisition of
property, plant and equipment and assets under construction are recognized as cost under construction.
The interests paid, and expenses related to the long-term loans occurred after the construction is
completed are recognized as expenses.
3.12 Financial lease and the esteemed obligation from private joint venture contracts
PWA has made the contract with private sectors with the condition of agreement in taking part
of lease contract. Therefore, PWA recorded leased assets as the assets with the fair value or present.
Value of minimum lease payment or which one is lower. The assets acquired from lease agreement
are depreciated over their useful lives or based on a lease period, depending on which one is shorter.
Lease payments are separated into financial expenses and a deduction from debts under a
contract. The financial expenses are recorded in statement of income throughout a lease agreement period.
The contract of purchase/sale water with private companies with a loss throughout the contract,
which currently causes the obligations to PWA, PWA will bring such loss as a basis for the calculation of
the present value so as to recognize it as provisions of debts.
PWA has reviewed the debt provision at the end of the reporting period when there is the revision
of contract and adjustment of provisions to presently reflect the best estimate.
3.13 Employee gratuity fund and provident fund contribution
		3.13.1 Employee gratuity fund contribution is that PWA monthly reserves for employees
who don’t attend provident fund membership at the rate of 10 percent of employee salaries.
		3.13.2 PWA Provident fund contribution is registered under the Provident Fund
Contribution Act B.E. 2530 (1987) dated 28 February 1997. PWA monthly pays on behalf of each employee,
a membership of the provident fund, at the rate of 9,10 and 11 percent of the salary of an individual
employee whose working period is less than 10 years, between 10 and 20 years, respectively (since the
establishment of PWA till now).
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3.14 Employee Benefit Obligations
				 3.14.1 Short-term employee benefits
										Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses
on accrual basis.
				 3.14.2 Retirement employee benefits - Defined benefit plans
										The employee benefit liabilities in respect of the severance payments under labor law
and employee gratuity fund is the expenses throughout employees’ working period. The future benefit
amount to be received by employees under the defined benefit plan is estimated from the duration of
their work with PWA till retirement based on actuarial. Such benefits are discounted as the prevent value
at a discount rate using the rate of return on government bonds as an initial reference rate. An estimate
of such liabilities is calculated based on actuarial method (Projected Unit Credit Method).
When the assumption used for an estimate based on actuarial method changes, PWA recognizes
gains (loss) from such estimates as whole amount in the statement of comprehensive income.
3.15 Provisions of building and construction demolished costs
In assessing the provisions of building and construction demolished costs, PWA uses differentiated
assumptions such as the period of demolishment and the future of inflation rate, present value of the
estimate on the demolishment calculated by Government bond rate (Zero Coupon Yield Curve) and
SOE Spread Matrix (Risk Premium) at the end of accounting period recording assets on land lease at
discounted rate.
Thus, PWA used the method of prospective due on PWA could not specify the information and
capital amount of past demolished costs as a result of the accumulation of prior period from the changes
in accounting policy.

225

Annual Report 2015
Provincial Waterworks Authority

4. Additional Information
4.1 Cash and cash equivalents consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2015
2014

Cash on hand
Deposits at banks - Saving Accounts
    - Current Accounts
    - Fixed Deposit Accounts
                               (maturity within 3 months)
Cash in transit
Total

18.30
1,814.40
335.60
2,460.70

18.76
1,297.59
222.76
2,439.46

35.42
4,664.42

37.39
4,015.96

Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2015 and 2014 amounted Baht 1,814.40
million and Baht 1,297.59 million included deposits at banks - PWA gratuity fund at the amount of Baht
21.30 million and Baht 10.35 million respectively, and deposit at banks - water usage guarantee fund and
interests of Baht 6.76 million and Baht 8.77 million respectively. PWA has to maintain deposits at Krung
Thai Bank, Pradiphat 13 branch amounting to Baht 400.00 million as credits for its employee’s welfare.
Deposits at bank - fixed accounts (maturity within 3 months) as at 30 September 2015 and 2014
amounted Baht 2,460.70 million and Baht 2,439.46 million respectively.
Deposits at bank - fixed accounts (maturity more 3 months) were presented in correct investment
as at 30 September 2015 and 2014 including principle and interests of PWA water usage guarantee fund
of Baht 1,393.06 million and Baht 1,749.83 million respectively.
As at 30 September 2015 and 2014 cash in transit amounting to Baht 35.42 million and Baht 37.39
million were clearing cheques, cheques, and returned cheques.
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4.2 Accounts receivable – trade and others consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2015
2014

Accounts receivable - trade and others
Trade accounts receivable
Less  Allowance for doubtful accounts - trade accounts receivable

      Trade accounts receivable - net
Other accounts receivable
Less  Allowance for doubtful accounts - other accounts receivable

      Other accounts receivable - net
Accounts receivable - Ministry of Finance
Accounts receivable - Revenue Department
Accrued revenue
Accounts receivable - financial lease
Others
Total

Less unearned output - value added tax
Total

540.50
60.74
479.76
16.32
14.56
1.76
173.14
288.29
53.30
1.79
11.84
1,009.88
37.00
972.88

586.65
63.55
523.10
19.86
12.08
7.78
136.64
252.17
104.78
1.64
9.29
1,035.40
41.27
994.13

Trade accounts receivable as at 30 September 2015 and 2014 consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2015
2014

Private sector receivables
Public sector receivables
Total

Less Allowance for doubtful accounts - trade receivables
Less unearned output - value added tax
Total

285.09
255.41
540.50
60.74
479.76
36.63
443.13

292.93
293.72
586.65
63.55
523.10
40.76
482.34
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As of 30 September 2015, trade account receivables from public sector amounted to 255.41
million Baht which decreased from 30 September 2014 by 38.31 million Baht or 13.04 percent, classified
according to the organizations as follows:
2015
Million Percent
Baht

Public sector

2014
Million Percent
Baht

Increase (Decrease)
Million Percent
Baht

1. Ministry of Justice
2. Ministry of Interior
3. Ministry of Defense
4. Ministry of Education
5. Royal Thai Police
6. Ministry of Public Health
7. Other government agencies/state
enterprises

77.63
64.04
44.18
31.82
11.82
11.59
14.33

30.39
25.07
17.30
12.46
4.63
4.54
5.61

107.33
64.50
40.16
34.49
17.48
14.89
14.87

36.54
21.96
13.68
11.74
5.95
5.07
5.06

(29.70)
(0.46)
4.02
(2.67)
(5.66)
(3.30)
(0.54)

(27.67)
(0.71)
10.01
(7.74)
(32.38)
(22.16)
(3.63)

Total

255.41

100.00

293.72

100.00

(38.31)

(13.04)

			 4.3 Supplies consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2015
2014

Materials for production
Materials for operation
Spare parts
Returned supplies from project under construction
Total

Less  Allowance for revaluation and obsolete supplies
Total

76.64
172.18
1.59
0.59
251.00
0.21
250.79

78.04
163.16
1.59
1.08
243.87
0.14
243.73

As at 30 September 2015 and 2014, supplies amounting to Baht 250.79 million and Baht 243.73
million respectively were presented in the annual remaining balance of the committee’s physical inventory
count. In case of having higher or lower than the account balance, the difference, either in amount or
unit, were recorded as the supplies for adjustment and investigation so as to find out the cause which
was presented in other current assets.
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4.4 Investment in associates and other long-term investments consisted of the following:Unit : Million Baht
Proportion of
Type of Type of shareholding
(Percent)
business shares
2015
2014

Equity Method
2015

2014

Cost Method
2015

2014

Investment in Associates

Eastern Water
Resources
Development and
Management Public
Company Limited

Produce Common
and sell shares
water
supply

40.20

Produce Common
and sell shares
water
supply

2.00

40.20 3,622.38 3,295.78 1,091.20 1,091.20

Other long-term investments

Pathum Thani
Water Company
Limited

2.00

24.03

24.03

24.03

24.03

Investment in associates
In 2015, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited made the
declaration of dividend for the year 2014 according to the Annual general meeting of the shareholders’s
approval dated 27 April 2015 at the rate of Baht 0.24 per share. PWA received dividend of Baht 160.51 million
on 27 May 2015 and declared interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2015 on the
board of directors’s meeting dated 21 August 2015 at Baht 0.22 per share. PWA received dividend of Baht 147.14
million on 17 September 2015.
In 2014, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited made the
declaration of dividend for the year 2013 according to the Annual general meeting of the shareholders’s
approval dated 22 April 2014 at the rate of Baht 0.22 per share. PWA received dividend of Baht 147.14 million
on 21 May 2014 and declared interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2014 on the
board of directors’s meeting dated 27 August 2014 at Baht 0.21 per share. PWA received dividend of Baht 140.45
million on 26 September 2014.
Other long-term investments
In 2015, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the year 2014
according to the board of directors’s meeting No. 1/2015 on dated 9 February 2015 at the rate of Baht 29.48 per
share. PWA received dividend of Baht 7.08 million on 18 March 2015 and declared interim dividend payment for
the six-month period ended 30 June 2015 on the board of directors’s meeting No. 3/2015 dated 3 August 2015
at Baht 31.00 per share. PWA received dividend of Baht 7.45 million on 25 August 2015.
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In 2014, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the year 2013 according to the board of directors’s meeting No. 1/2014 on dated 23 January 2014 at the rate of Baht 29.88 per
share. PWA received dividend of Baht 7.18 million on 10 March 2014 and declared interim dividend payment for
the six-month period ended 30 June 2014 on the board of directors’s meeting No. 3/2014 dated 6 August 2014
at Baht 30.90 per share. PWA received dividend of Baht 7.42 million on 14 August 2014.
4.5 Related Party Transactions
Significant related party transactions had the following brief details:
		 4.5.1 As at 30 September 2015 and 2014 consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2015
2014
Other accounts receivable

Associates
Eastern Water Resources Development
and Management Public Company Limited
Total

0.84
0.84

0.82
0.82

85.21

67.07

9.89
31.35
27.97
30.44
27.85
212.71

9.28
28.11
24.40
30.26
27.36
186.48

Trade accounts payable

Associates
Eastern Water Resources Development
and Management Public Company Limited
Related companies
Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd.
Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.
Bangpakong Water Supply Co., Ltd.
Universal Utilities Co., Ltd.
Egcomtara Co., Ltd.
Total
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		 4.5.2 For the year ended 30 September 2015 and 2014
Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2015
2014
Revenues
Revenue from concession
Associates
Expenses
Water purchase
Associates
Other related companies
Raw Water purchase from private sector
Associates
Water supply repairing and maintenanceา
Other related companies

1.75

1.31

187.62
1,034.95

150.46
971.12

801.51

599.40

17.02

26.34

Unit : Million Baht
Separate Financial Statements
2015
2014
Revenues
Revenue from concession
Associates
Dividend received
Associates
Expenses
Water purchase
Associates
Other related companies
Raw Water purchase from private sector
Associates
Water supply repairing and maintenance
Other related companies

1.75

1.31

307.65

287.58

187.62
1,034.95

150.46
971.12

801.51

599.40

17.02

26.34

4.6 Assets under construction
As at 30 September 2015 and 2014, assets under construction amounting to Baht 8,861.85 million and Baht
6,274.94 million respectively were mainly the improvement and expansion of water supply under construction.
For the year of 2015 and 2014, PWA recognized bond interests as the assets under construction of Baht
42.10 million and Baht 32.44 million respectively.
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4.7 Property, Plant and Equipment As at 30 September 2015 and 2014 consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Building and
Assets under
Land
Equipment
Total
construction
financial lease
Cost
As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Accumulated Depreciation
As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Allowance for the impairment of assets

2,605.07
165.97
2,771.04
-

As at 1 October 2014
(7.72)
- Loss on impairment of assets
- Disposals
- Reversal entry of impairment losses
As at 30 September 2015
(7.72)
Allowance for the impairment of obsolete assets

89,946.33
6,748.92
(228.80)
96,466.45

14,567.96
2,381.02
(427.93)
16,521.05

16,511.11
16,511.11

123,630.47
9,295.91
(656.73)
132,269.65

(31,638.93)
(2,767.24)
139.13
(34,267.04)

(8,298.52)
(1,093.65)
371.93
(9,020.24)

(5,097.14)
(378.45)
(5,475.59)

(45,034.59)
(4,239.34)
511.06
(48,762.87)

(889.34)
(48.80)
0.32
28.48
(909.34)

(54.90)
(8.02)
1.45
3.16
(58.31)

(4,464.86)
(4,464.86)

(5,416.82)
(56.82)
1.77
31.64
(5,440.23)

As at 1 October 2014
- Loss on impairment of assets
- Disposals
- Reversal entry of impairment losses
As at 30 September 2015
Allowance for the revaluation of assets

-

(14.56)
(7.94)
13.67
0.88
(7.95)

(19.13)
(22.10)
17.30
1.44
(22.49)

(0.02)
0.02
-

(33.71)
(30.04)
30.99
2.32
(30.44)

As at 1 October 2014
- Loss on valuation
- Disposals
- Reversal entry of impairment losses
As at 30 September 2015
Suspensed sale of assets

-

-

(59.06)
(0.63)
0.87
36.96
(21.86)

-

(59.06)
(0.63)
0.87
36.96
(21.86)

As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Net Book Value

-

-

(0.03)
(5.34)
5.37
-

-

(0.03)
(5.34)
5.37
-

As at 30 September 2014
As at 30 September 2015
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Assets under financial lease which recorded in Property, Plant and Equipment as at 30 September
2015 and 2014 consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Land

Cost
As at 1 October 2014
199.73
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Accumulated Depreciation
As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Allowance for the impairment of assets
As at 1 October 2014
As at 30 September 2015
Allowance for the impairment of obsolete assets
As at 1 October 2014
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Net Book Value
As at 30 September 2014
199.73
As at 30 September 2015

Building and
construction

Equipment

Water supply
system

Total

331.21
331.21

87.34
87.34

15,892.83
15,892.83

16,511.11
16,511.11

(76.14)
(12.29)
(88.43)

(51.94)
(8.46)
(60.40)

(4,969.06)
(357.70)
(5,326.76)

(5,097.14)
(378.45)
(5,475.59)

-

-

(4,464.86)
(4,464.86)

(4,464.86)
(4,464.86)

-

-

35.40
26.94

6,458.91
6,101.21

(0.02)
0.02
255.05
242.78

(0.02)
0.02
6,949.09
6,570.66

As at 30 September 2015 and 2014, a shortage of Property, plant and equipment amounting to
Baht 1.20 million and Baht 0.53 million respectively were pending for adjustment and investigation. It
was recorded as a deduction in property, plant and equipment and presented in other current assets in
a category of assets pending for adjustment and investigation as well as already recorded allowance for
such assets as a whole amount.
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4.8 Right of possession over government property
As at 30 September 2015 and 2014 consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied
/Separate Financial Statements
Right of possession over
Right of using
Total
government property
assets
Cost

As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015

265.45
49.60
(0.08)
314.97

706.10
(7.68)
698.42

971.55
49.60
(7.76)
1,013.39

-

(702.21)
1.43
5.62
(695.16)

(702.21)
1.43
5.62
(695.16)

3.89
3.26

269.34
318.23

Accumulated Amortization

As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/Decrease
As at 30 September 2015
Net Book Value

As at 30 September 2014
As at 30 September 2015
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4.9 Intangible assets
As at 30 September 2015 and 2014 consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied
/Separate Financial Statements
Computer Software
Assets under
Total
financial lease
Cost

As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2015

241.21
54.33
(4.82)
290.72

4.12
4.12

245.33
54.33
(4.82)
294.84

(28.40)
4.77
(202.73)

(4.12)
(4.12)

(183.22)
(28.40)
4.77
(206.85)

Accumulated Amortization

As at 1 October 2014
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2015
Allowance for impairment of assets

As at 1 October 2014
As at 30 September 2015

(0.29)
(0.29)

-

(0.29)
(0.29)

(0.05)
(0.09)
0.05
(0.09)

-

(0.05)
(0.09)
0.05
(0.09)

61.77
87.61

-

61.77
87.61

Allowance for impairment of obsolete assets

As at 1 October 2014
- Loss on impairment
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2015
Net book value

As at 30 September 2014
As at 30 September 2015
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4.10 Intangible assets consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2015
2014

Guarantee
Employee position guarantee
Accounts receivable - employee loan
Accounts receivable - financial lease - assets pending for a transfer
Accounts receivable - financial lease with maturity more than
1 year - net
Total

1.20
23.59
0.11
191.94

0.80
21.67
0.11
191.94
55.69

270.74

270.21

Accounts receivable - financial lease as at 30 September 2015 and 2014 consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/Separate Financial Statements
2015
2014
Accounts receivable – maturity due
Accounts receivable - maturity due
Within
1 year

Accounts receivable - financial 6.60
lease
Less deferred interest income 4.81
Accounts receivable - financial 1.79
lease - net
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More than
1 year not
exceeding
5 year

More
than
5 year

Total

Within
1 year

More than
1 year not
exceeding
5 year

More
than
5 year

Total

26.40

68.75 101.75 6.60

26.40

75.35 108.35

17.47
8.93

23.78
44.97

18.21
8.19

27.85
47.50

46.06 4.96
55.69 1.64

51.02
57.33
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PWA made the contract providing the right to lease, manage and operate the Sattahip waterworks
system for 30 years. As at 30 September 2015, net accounts receivable - financial lease maturity due
during 2015 - 2031 amounted to Baht 55.69 million consisting of accounts receivable - maturity due in 1
year amounting to Baht 1.79 million and the remaining balance of non-current assets of Baht 53.90 million.
4.11 Accounts payable - trade and others consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate Financial
Statements
2015
2014

Trade accounts payable
Other accounts payable
Accounts payable - Revenue department
Total
4.12 Accrued expense consisted of the following:-

Interest payable
Electricity payable
Purchased water payable
Employee gratuity fund payable
Other accrued expense payable
Total

2,543.83
182.06
19.96
2,745.85

2,293.27
180.35
56.67
2,530.29

Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate Financial
Statements
2015
2014

113.89
198.57
728.51
20.98
354.56
1,416.51

86.67
191.71
678.69
8.48
312.29
1,277.84
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4.13 Liabilities under financial lease consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate Financial
Statements
2015
2014

Within 1 year
1,916.56
1,895.40
More than 1 year, but not exceeding 5 years
7,642.72
7,649.18
More than 5 years
20,692.05
22,602.37
Total
30,251.33
32,146.95
Less financial expense in the future
15,586.29
17,039.27
Total
14,665.04
15,107.68
Less a current portion
504.72
442.42
Total
14,160.32
14,665.26
As of 30 September 2015, liabilities under financial leases consisted of the following:
Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate Financial
Statements
2015
2014

Within 1 year
More than 1 year, but not exceeding 5 years
More than 5 year
Total

504.72
2,497.91
11,662.41
14,665.04

442.42
2,292.90
12372.36
15,107.68

Such financial leases were the contracts which PWA jointly made with private sector consisting
of 9 contracts to purchase/sell water supply, a contract on computer lease and a contract on car lease.
4.14 Other current liabilities consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate Financial
Statements
2015
2014

Guarantee fund payables
Performance guarantee fund
Others
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Total

229.40
594.73
106.04
930.17

193.72
479.63
10.59
683.94
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4.15 Long-term loans
Long-term loans were the bonds issued by PWA consisting of the following :
Unit : Million Baht
Item

Transactions

Bond issued
date

Term of redemption
Annual interest
Date of
rate (percent) Duration (year)
redemption

2015

2014

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
400.00
600.00
600.00
500.00
103.00
197.00
12,600.00
12,600.00

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
10,200.00
10,200.00

PWA bond

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Year 2009 No. 1
Year 2009 No. 2
Year 2010 No. 1
Year 2010 No. 2
Year 2010 No. 3
Year 2011 No. 1
Year 2011 No. 2
Year 2011 No. 3
Year 2011 No. 4
Year 2012 No. 1
Year 2012 No. 2-1
Year 2012 No. 2-2
Year 2012 No. 2-3
Year 2015 No. 1
Year 2015 No. 2
Year 2015 No. 3
Year 2015 No. 4
Year 2015 No. 5
Year 2015 No. 6

28 April 2009
28 May 2009
5 Nov 2009
26 Aug 2010
30 Aug 2010
21 Feb 2011
31 Mar 2011
28 Jun 2011
1 Sep 2011
31 Oct 2011
20 Sep 2012
20 Sep 2012
20 Sep 2012
16 Oct 2014
16 Oct 2014
28 May 2015
28 May 2015
24 Sep 2015
24 Sep 2015

Total

Less current portion of bonds
Outstanding bonds

3.730
3.995
4.670
3.490
3.500
3.980
4.089
3.760
3.970
3.750
4.090
4.115
4.180
3.494
3.435
2.940
2.990
2.888
3.140

10
10
10
10
7
10
15
8
15
10
15
15
15
10
8
8
8
8
8

28 April 2019
28 May 2019
5 Nov 2019
26 Aug 2020
30 Aug 2017
21 Feb 2021
31 Mar 2026
28 Jun 2019
1 Sep 2026
31 Oct 2021
20 Sep 2027
20 Sep 2027
20 Sep 2027
16 Oct 2024
16 Oct 2022
28 May 2023
28 May 2023
24 Sep 2023
24 Sep 2023

PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase for
the year 2009 - 2015 at rate of 0.50 - 1.00 percent of total bonds issued which were guaranteed by the
Ministry of Finance in both principal and interest bond issued except for the bonds issued in the 2nd time,
the 4th time and the 6th time in 2015 which were not guaranteed by the Ministry of Finance in principal
and interest.
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4.16 Long-term guarantee consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements
2015
2014

Water usage guarantee deposits
Employee position guarantee deposits
Total

1,811.42
23.68
1,835.10

1,710.60
21.78
1,732.38

Long-term guarantee deposits
PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interests so as to generate benefits for users.
According to the Regulation of Provincial Waterworks Authority effective from 23 November 2009 regarding
“Water Usage Guarantee Administration B.E. 2552 (2009), the committee is responsible for controlling water
usage guarantee fund and its interest by depositing cash in the account “Water usage guarantee fund” not
less than Baht 300 million in order to reserve a fund for refunding of water usage guarantee to customers, and
increasing reverse as appropriated. The remaining water usage after deducting reserve for funding of water usage
guarantee to customers can be used as working capital. PWA can repay water usage guarantee fund which was
used as working capital to water usage guarantee fund account not less than Baht 50 million each quarter until
the amount was fully covered; and pay a return to the fund at the same interest rate established by Krung Thai
Bank Public Company Limited for saving accounts of state enterprises by depositing in the “Interest from water
usage guarantee” account on a monthly basis.
4.17 Employee benefit obligation consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements
2015
2014

Severance payments under labor law
Souvenirs for retirement
Souvenirs for long-time of service
Employee gratuity fund
Total

1,082.36
51.86
64.42
58.98
1,257.62

1,030.17
74.21
1,104.38

A change in the present value of employee benefit obligation and expenses - employee benefits
in statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2015 as follows:
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Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the beginning (1 October 2014)

  Before adjustment
Add  Adjustment of a change in assumption

1,104,38
14.72

Present value of employee benefit obligation at the beginning (1 October 2014)

  After adjustment

1,119.10

Employee benefit obligation in statement of comprehensive income

  Current service costs
  Interests
Gain (loss) from the estimation on actuarial basis
Less  Benefit payments
      Retired employees
      Difference between the estimation and the actual payment of    
      employee benefit obligation
Present value of employee benefit obligation at the end (30 September 2015)

189.71
39.91
37.37
1.53
123.23
3.71
1,257.62

Employee benefit obligation in statement of financial position as at 30 September 2015 consisted
of the following :
Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements

Present value of employee benefit obligation at the end
Fair value of project assets
Employee benefit obligation - presented in statement of financial position

1,257.62
1,257.62

PWA determines the benefit plan for severance payment for its employees under the labor law and the
benefits in accordance with the regulation of PWA concerning souvenirs for the employees who retire and the
employees who have completed the specified working period of time.
The assumption of the discounted rate is the average return rate of government bond at the end of the
reporting period and reflects the time estimation for benefit payments.
The assumption of the mortality rate for reasonable determination of the possibility working until future
retirement. The estimation is based on the mortality rate table for the year 2008 of the Office of Insurance Commission.
The assumption of the salary increase is based on past statistics.
The assumption of a employee turnover is based on the past data on staff’s age span.
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Employee gratuity fund
PWA established employee gratuity fund as stated in article 36 of Provincial Waterworks Authority Act B.E.
2522 (1979) for the purpose of being a fund for aiding employees who retire in accordance with the regulations.
PWA’s provident fund Act B.E. 2523 (1980) determines that PWA is required to make a contribution to fund of 10
percent of employees’ salaries and wages.
PWA adjusted the estimation of future benefit for employees who worked with PWA throughout working
period until retirement based on actuarial basis by discounting to present value at the rate of return on government
bond as initial reference rate. Such estimation is calculated on actuarial method by projected unit credit method.
As at 30 September 2015 and 2014, PWA has the employee benefit obligation according to Provincial
Waterworks Authority’s employee gratuity fund B.E 2523 amounting to Baht 58.98 million and Baht 74.21 million
respectively by presenting the estimated liabilities in the long-term liabilities. In 2015 and 2014, there were 9
employees who are the membership of employee gratuity fund at the amount of Baht 20.98 million and 3 persons at
the amount of Baht 8.48 million respectively which were presented as employee gratuity fund payable in current
liabilities in the portion of accursed expense.
Details of assets, liabilities and fund as follows: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method
applied/Separate
Financial Statements
2015
2014
Assets

Current assets
Deposits at bank
Unearned cash
Interest receivable
Total current assets
Accounts receivable – employee loan pending for write off
Total assets

21.30
58.56
0.01
79.87
0.11
79.98

10.35
72.24
0.01
82.60
0.11
82.71

20.98
20.98

8.48
8.48

74.21
0.87
75.08
19.41

74.68
2.43
77.11
8.56

Liabilities and fund

Employee gratuity fund payable
Total liabilities
Fund
Carrying balance before adjustment
Add adjustment of a change in assumption
Carrying balance after adjustment
Add PWA contribution received interim period
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Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements
2015
2014

Less payment during the period
Adjustment during the period
Balance after adjustment
Add revenue higher than expense for this period
Total fund
Total liabilities and fund
Employee benefit obligation

20.98
14.53
58.98
0.02
59.00
79.98
58.98

8.48
2.98
74.21
0.02
74.23
82.71
74.21

4.18 Provisions on litigation
As at 30 September 2015, PWA was sued and recover damaged. When considering the status of
lawsuit, it could be expected to have the contingent liabilities of 8 cases. The provisions for such cases
were recorded at the amount of Baht 14.24 million.
4.19 Provisions on private joint venture contracts
As at 30 September 2015, provisions on joint venture contracts consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements

Balance as at 1 October 2014
Increased provisions
Provisions used during the year
Financing costs
Revering entry of uncured provisions
Balance as at 30 September 2015

4,601.72
179.45
(298.40)
451.31
(1,262.13)
3,671.95
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4.20 Provisions on the building and construction demolishment
As at 30 September 2015, Provisions on the building and construction demolishment consisted
of the following: Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements

Balance as at 1 October 2014
Increased provisions
Financing costs

19.49
0.16
0.88
20.53

Balance as at 30 September 2015

4.21 Deferred income, deferred private sector donation income, deferred public sector donation
Unit : Million Baht
Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Carrying balance
Remaining balance
Increase
Decrease
1 Oct 14
30 Sep 15

Deferred government fund
Deferred private sector
donation income
Deferred public sector
donation income
Total
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11,964.06
1,833.89

3,522.77
435.16

483.42
202.15

15,003.41
2,066.90

2,167.09

312.39

106.68

2,372.80

15,965.04

4,270.32

792.25

19,443.11
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4.22 Equity consisted of the following:Unit : Million Bah
Financial Statements - equity method applied
/Separate Financial Statements
2015
2014
Increase
(Decrease)

2,204.44
30,919.65
33,124.09

Capital
Contribution from the government
Total

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

4.23 Operating Performance
In 2015 and 2014, the operating performance generated profit for the year of Baht 6,149.09 million
and Baht 5,778.18 million respectively, When compared to 2014, the profit in 2015 increased by 370.91
million Baht or 6.42 percent which can be analyzed as follows:
Unit : Million Baht
2015

Separate financial statements
Increase (Decrease)
2014
amount
percent

Revenues
Revenue from water supply sale and services
Revenue from water supply sale and services
Other income

Total revenues
Expenses
Installment and pipeline costs
Operating and administrative expenses
Other expenses
Financing costs

Total expenses
Profit for the year

24,981.89
2,114.00
1,639.29
28,735.18

23,853.22
2,163.82
1,591.26
27,608.30

1,128.67
(49.82)
48.03
1,126.88

4.73
(2.30)
3.02
4.08

1,693.75
18,433.76
123.33
2,335.25
22,586.09
6,149.09

1,731.75
17,099.52
240.38
2,758.47
21,830.12
5,778.18

(38.00)
1,334.24
(117.05)
(423.22)
755.97
370.91

(2.19)
7.80
(48.69)
(15.34)
3.46
6.42
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Revenue from water supply sale and service raised by 1,128.67 million Baht or 4.73 percent due
to an increase in customers and quantity of water supply.
Other income increased by 48.03 million Baht or 3.02 percent mainly from an increase of income
from dividend, income from the reversal of impairment losses, income from donation from public sector,
and income from donation from private sector.
Expense from operation and administration increased by 1,334.24 million Baht or 7.80
percent mainly from an increase in operating materials and maintenance cost, production materials and
depreciation and assets write-off.
Other expense decreased 117.05 million Baht or 48.69 percent mainly from an incline in adjusted
value of water usage guarantee, loss from missing material pending investigation, loss from the revaluation
of assets and loss from provision of litigation.
Financing cost decreased 423.22 million Baht or 15.34 percent due to the less interest received.
The interest received in 2015 amounted to 2,319.12 million Baht and PWA bond guarantee fee of 16.13
million Baht.
4.24 Transactions classified by the characteristic of expenses
Transactions for the years ended on 30 September 2015 and 2014 are classified by the characteristic
of expenses as follows:
Unit : Million Baht
Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements
2015
2014

Employee expenses
Depreciation on property, plant and equipment
Loss on the impairment of assets
Purchased water
Electricity
Repairing expense
Amortization of right of possession over government property
Amortization of intangible assets
Other expenses
Total
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4,059.01
4,230.89
84.63
4,504.89
2,106.79
1,391.36
0.63
26.59
2,028.97
18,433.76

3,653.18
3,888.34
94.52
4,314.08
1,995.81
1,170.42
0.66
15.34
1,967.17
17,099.52
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4.25 Other revenue consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2015
2014

Dividend income
Interest received
Revenue recognition from donation - private sectors
Revenue recognition from donation - public sectors
Revenue recognition from government contribution
Other revenues
Total

322.18
124.54
202.16
106.68
483.42
400.31
1,639.29

302.18
182.24
186.49
96.56
442.97
380.82
1,591.26

4.26 Other expenses consisted of the following: Unit : Million Baht
Financial statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2015
2014

Penalty refund
Disposal material costs
Loss on sale of assets
Loss on the revaluation of assets
Other expenses
Total

31.05
5.45
99.45
(36.33)
23.71
123.33

10.48
5.48
118.67
59.06
46.69
240.38

4.27 Transactions related to Top management
The transactions related to Top management included in the administrative expenses in the statement
of comprehensive income for the year ended September 30, 2015 and 2014 were composed of as follows:
Remuneration of Board of Directors
The remuneration of board of directors and top management of 11 persons paid by PWA comprised meeting
allowance, bonus and remuneration for the year ended September 30, 2015 and 2014 as described belows:
Unit : Million Baht
Financial statement - equity method
applied/Separate Financial Statement
2015
2014

Board of Directors - meeting allowance
Board of Directors - bonus
Board of Directors - remuneration
Total

3.47
1.70
1.83
7.00

2.39
1.64
1.87
5.90
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Remuneration for Top Executives
The remuneration for Top Executives of 9 persons paid by PWA consisted of salary, bonus, extra
remuneration and retirement benefits for the year ended September 30, 2015 and 2014 as described
belows:
Unit : Million Baht
Financial statement - equity method
applied/Separate Financial Statement
2015
2014

Short-term benefits
Retirement benefits
Total

21.78
9.44
31.22

23.72
10.65
34.37

4.28 Remittance to the Ministry of Finance
Unit : Million Baht
Financial statement - equity method
applied/Separate Financial Statement
2015
2014

Remittance to the Ministry of Finance payables at the
beginning
Add  increase during the period
Deduct Remittance to the Ministry of Finance
Remittance to Ministry of Finance payables at the end

2,226.80

5,021.10

3,057.60
5,284.40
3,320.50
1,963.90

2,884.30
7,905.40
5,678.60
2,226.80

PWA remitted money to the Ministry of Finance with an increase of Baht 3,057.60 million during
2015 comprising the appraised remittance to the Ministry of Finance from net income in 2015 amounting
to Baht 3,056.90 million in accordance with the Ministry of Finance’s determination. In 2016, PWA remitted
money to Ministry of Finance at the amount of Baht 2,776.95 million or 45 percent of net income for the
year 2015, depending on which one is higher amount. In 2014, PWA remitted money to the Ministry of
Finance more at the additional amount of Baht 0.70 million in compliance with State Enterprise Policy
Office (SEPO)’s determination.
In 2015, PWA remitted to Ministry of Finance totaling Baht 3,320.50 million consisting of remittance
to the Ministry of Finance of 2014 amounting to Baht 2,226.80 million, remittance to the Ministry of
Finance from the net income of 2015 and 2014 at the amount of Baht 1,093.00 million and Baht 0.70
million respectively. The balance of remittance to Ministry of Finance as at September 30, 2015 was
Baht 1,963.90 million.
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5. Contingent liabilities
As at 30 September 2015, PWA had 39 cases consisting of 31 cases with monetary claim totaling
Baht 285.29 million and 8 cases without monetary claim as follows:5.1 The 8 cases of breach of contracts comprised 7 cases with monetary claim totaling Baht
230.38 million consisted of 1 cases under consideration of the Supreme Court, 1 case under the
consideration of the Supreme Administrative Court, 4 cases under the consideration of the Administrative
Court and 1 case under the consideration of the Labor Court and 1 case under the consideration of
the Administrative Court. One case without monetary claim is under the process of setting the date for
hearing defendant of the Central Labour Court.
5.2 Among 17 cases of unfair contracts and request for the refund of fine, 16 cases are
with monetary claim and amounted to Baht 47.17 million. Out of these cases, 4 cases are under the
consideration of the Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of the Central Administrative
Court, 6 cases under the consideration of the Administrative Court, 2 cases under the consideration
of the Civil Court, 1 case under the consideration of the Department of Civil Dispute Settlement and
Arbitration and 1 case under the consideration of the District Court. One case without monetary claim
is under the consideration of the Administrative Court.
5.3 Out of the 11 cases of tort, 8 cases are with monetary claim and amounted to Baht 7.74
million. Among these cases, 2 cases are under the consideration of the Central Administrative Court,
2 cases under the consideration of the Administrative Court, 1 case under the consideration of the Department
of Civil Dispute Settlement and Arbitration and 3 cases under the consideration of the District Court.
For the 3 cases without monetary claim, 1 case is under the consideration of the Central Administrative
Court and 2 cases are under the consideration of the Administrative Court.
5.4 The 3 cases without monetary claim of revoke to Administrative Act with unreasonable
ground were under the consideration of the Central Administrative Court.
However, PWA has reserves for the contingent damages which may be occurred due to the result
of such cases in the financial statement amounting to Baht 14.24 million, and PWA management took
in consideration of setting reserves in satisfactory to contingent damages.
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6. Private joint venture projects
As at 30 September 2015. PWA has the private joint venture contracts totaling of 12 projects as
follows:
Project
No.

250

Private joint venture
contract

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract

1

Pathum Thani-Rangsit
25 years
Pathum Thani
- The contract commenced from 15
Water Supply Project 31 August 1995 Water Supply Co.,
October 1998 to 14 October 2023.
(BOOT)
Ltd.
- At the end of the contract, the facilities
constructed by the company will be
transferred to PWA.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum
water quantity purchased are determined.

2

Ratchaburi-Samut
Songkhram Water
Supply Project (BOO)

3

Phuket Water Supply
10 years
Project (BOOT)
28 October 1999
amended contract
to extend to 25
years
27 December
2004

30 years
23 June 1999

Egcomthara
Co.,Ltd.

- The contract commenced from 7 April
2001 to 6 April 2031.
- The water price rate from the
specified calculation formula and the
minimum water quantity purchased are
determined. The construction by the
company consisted of the following
two parts.
Part 1 The production system is
propsed to sell to PWA when no
contract renewal.
Part 2 The construction of
substations at Damneon Saduak
Waterworks and Samut Songkhram
Waterworks will be transferred
to PWA once completely constructed.

Require
- The contract commenced from 15
Construction Co., Ltd.
December 2000 to 14 December 2025.
(recently named
- The amended contract specifies more
R.E.Q. Water Services
water quantity purchased by PWA and
Co., Ltd.)
a contract extension of 25 years starting
15 December 2000.
- The water price rate from the
specified calculation formula and the
minimum water quantity purchased are
determined.
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Project
No.

Private joint venture
contract

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

4

Sattahip Water Supply
Project

30 years
28 July 2000
amended
18 October
2004

Eastern Water
- The contract commenced from 28
Resource
February 2001 to 27 February 2031.
Development and - The Company pays a return at a
Management Public
specified rate of 7 % of monthly water
Company Limited
sales and service.
- The amended contract specified an
additional construction of production
system for Pattaya Waterworks
- The water price rate from the specified
calculation formula and the
minimum water quantity purchased are
determined.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and quality.
In case of less quality, the Company
has to compensate at the rate of 5 %
for less than the highest level and 10 %
for less than the acceptable level. The
Company will pay to PWA at the rate of
.01 % of total revenue from distributing
water to Pattaya Waterworks.
- Any facilities constructed by the
Company will belong to PWA after
the contract ends such as distribution
system and SCADA.

5

Nakhon Pathom - Samut
Sakhon Water Supply
Project (BOO)

30 years
21 September
2000

VKCS (Thailand)
Co., Ltd. (recently
named Thai Tap
Water Supply
Public Company
Limited)

Conditions in the contract

- The contract commenced from 5
January 2004 to 4 January 2034.
- The ownership of the facilities
constructed including land will be
retained to the Company when the
contract ends.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the
minimum water quantity purchased are
determined.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and quality.
In case of less quality, the Company
has to compensate at the rate of 5 %
for less than the highest level and
10 % for less than the acceptable level.
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Project
No.

252

Private joint venture
contract

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract

6

Nakorn Sawan Aok
25 years
Nakornsawan
Water Supply Project 7 November 2000 water Supply
(BOOT)
Co.,Ltd.

- The contract commenced from 1 March
2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities constructed will
be transferred to PWA at the end of the
contract. (after examining the production
system in another 600 days).
- The company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water supply to
the consumers on behalf of PWA.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum
water quantity purchased are determined.

7

Chachoengsao Water
25 years
Chachoengsao
- The contract commenced from 1 April
Supply Project (BOOT) 9 November 2000 Water Supply Co.,
2003 to 31 March 2028.
Ltd.
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the end
of the contract. (after examining the
production system in another 600
days).
- The company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the
minimum water quantity purchased are
determined.

8

Bangpakong Water
25 years
Bangpakong Water - The contract commenced from 1 April
Supply Project (BOOT) 9 November 2000 Supply Co., Ltd.
2003 to 31 March 2028.
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the end
of the contract. (after examining the
production system in another 600
days).
- The company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the
minimum water quantity purchased are
determined.
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Project
No.

Private joint venture
contract

9

Reverse Osmosis
Water Production Project
(BOO) to resolve water
shortage of Koh Samui
Waterworks according to
the Cabinet’s resolution
dated 28 December
2004.
Phanatnikom and
Banboeng Water Supply
Project (BOO)

15 years
10 September
2004

Industrial Water
Resource
Management
Co., Ltd.

- The contract commenced from 1 February
2005 to 31 January 2020.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and quality. In
case of less quality, the Company has to
compensate at the rate of 5 % for less
than the highest level and 10 % for less
than the acceptable level.

Rayong Water Supply
Project (BTO)

25 years
14 March 2006

UU Group Consortium
consists of
- Universal Utilities
Co., Ltd.
- Chachoengsao
Water Supply Co.,
Ltd.
- Bang Pakong
Water Supply Co.,
Ltd.
- Nakorn Sawan
Water Supply
Co., Ltd.

- The contract commenced from 12 July
2006 to 11 July 2031.
- The ownership of the facilities constructed
by the Company will be immediately
transferred to PWA. The company had
an authorization to produce and sell
water to PWA.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and quality.
- A guarantee of Baht 6 million is required
in the first year and is replaced by 5% of
water sales according to the minimum
water quantity in the following years.

10

11

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested
15 years
7 July 2004

Conditions in the contract

Eastern Water
- The contract commenced from 12 May
Resource
2005 to 11 May 2020.
Development and - The water price rate from the specified
Management Public
calculation formula is determined
Company Limited
yearly.
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Project
No.

Private joint venture
contract

12

Chonburi Water Supply
Project (BOO)

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested
20 years
3 June 2009

Universal Utilities
Co., Ltd.

Conditions in the contract
- The contract commenced from 12 April
2009 to 11 April 2030.
- The company has to construct the
facilities by its own investment.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and quality.
In case of less quality and quantity,
the company has to compensate at the
rate of 10 % of water quantity required
to purchase in the period multiplying
by the water price including value added
tax in that period and multiplying by the
number of days starting from the date
of less quality incurred to the date of
complete correction.
- A guarantee of 10 % on this investment
is required at the contract date. 5% of
water sales according to the minimum
water quantity are replaced in the first
year and the following years.

7. Approval of Financial Statements
These financial statements were approved by PWA’s board of directors as of 23 February 2016.
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3

รายงานผลการปฏิบัติตาม
หมวดที่ 3
พรบ.
อมูอลมูลขข่าวสาร
าวสารของ
รายงานผลการปฏิ
บัติตามข้พรบ.ข
ของราชการ
พ.ศ. 2540
ราชการ
พศ.2540
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
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รายงานผลการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�ำหนดสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และก�ำหนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน
► การประปาส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ตามค�ำสั่ง
การประปาส่วนภูมิภาค ที่ 944/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ก�ำหนดข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของการประปาส่วนภูมภิ าค ทีต่ อ้ งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารทีใ่ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผยตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตามที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคร้องขอ
3. ก�ำหนดเงือ่ นไข และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้บริการประชาชนในการเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของการประปา
ส่วนภูมิภาค
4. พิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
► การจัดสถานที่ให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดสถานที่ส�ำหรับให้
ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ณ ส�ำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
และการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ
► การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th
► การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค ได้น�ำประกาศประกวดราคา
และประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว และได้จัดท�ำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของการประปา
ส่วนภูมภิ าค จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไว้ในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th อย่างต่อเนื่อง
► การน�ำข้อมูลข่าวสารไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
การประปาส่วนภูมภิ าค ได้จดั ส่งระเบียบ และข้อบังคับการประปาส่วนภูมภิ าค ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวน 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้
► ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 272 ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2557 ได้แก่
1. ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายน�้ำประปา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2557
2. ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายน�้ำประปา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
► ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนที่ 77 ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ได้แก่
3. ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายน�้ำประปา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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