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ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ” ที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยึดมั่น
เป็นหลักในการด�ำเนินงานมาตลอด 38 ปี เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
น�้ ำ ประปาให้ ไ ด้ ม าตรฐาน พร้ อ มบริ ก ารประชาชนให้ มี
น�ำ้ สะอาดเพือ่ ใช้อปุ โภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยในปีทผี่ า่ นมา
กปภ. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ บูรณาการ
การท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ด้วยการ
สนับสนุนข้อมูลที่ส�ำคัญระหว่างหน่วยงาน ทั้งด้านการศึกษา
วิจยั การพัฒนาเทคโนโลยี ข้อมูลด้านแหล่งน�ำ้ และการส�ำรวจ
แหล่งน�้ำ ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลที่ กปภ. ในฐานะ
หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจหลักในการผลิตและให้บริการน�ำ้ ประปา
ที่สะอาดมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อต่อยอดไปสู่
ความยั่ ง ยื น ของระบบสาธารณู ป โภคอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
พร้อมกันนี้ ยังคงมุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
ระบบน�้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ด้วยการเร่งรัดการขยายเขต
จ�ำหน่ายน�้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลน ควบคู่กับ
การเดิ น หน้ า เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต และจ่ า ยน�้ ำ ประปา
ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้เตรียมแผนขยายเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการรักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
Mr. Chatchai Phomrate
Acting Chairman of the Board of Directors,
Provincial Waterworks Authority

Under a vision “Customer are delighted with
water quality and excellent services”, the Provincial
Waterworks Authority (PWA) has adhered to its working
principal for 38 years to develop the quality standards
of tap water and to provide adequate clean water
service for public consumption.
Last year, PWA had cooperated with various
agencies for integrated collaboration to speed up the
coordination and increase the efficiency of public service
by supporting important information among agencies
in terms of study, research, technology development
including information and survey of water sources,
which is the main policy of the government. PWA,
as an agency with the main mission in producing and
supplying clean water service, is committed to develop
its service for the sustainability of the country’s
infrastructure system.
At the same time, we continue striving to
eliminate inequality in access to the standard water
supply system by accelerating the expansion of the
areas of water supply to fulfil shortage along with making

progress to increase the capacity of the production and
distribution of water supply according to the government
policy. PWA also plans to expand its service area and
increase its production capacity to meet the rising
demand for tap water, especially in the Special
Economic Zone and other tourist destinations in several
regions such as the construction of pipelines under the
sea from Surat Thani branch To Koh Samui, the project
of construction, improvement, and expansion of water
production and distribution of Phuket branch, the
project of Eastern Economic Corridor Development
(EEC). A proactive monitoring system has also been set
up to drive all these projects in a transparent manner
in all work processes. In addition, PWA continues to
operate and propel the organization in accordance with
the country's economic development policy to become
a “stable, prosperous and sustainable” organization.
New technology and innovation are used to support
the operation so as to improve the organization's
ability to become PWA 4.0 by providing people with
modern information technology to comply with the

policy of Digital Government. The pilot Digital PWA
development project is then launched to enhance
service for public to do any transactions in a more
convenient and digital way coupled with the upgrading
of the PWA's science laboratory, to create confidence
and reinforce water quality testing and certification
standards with modern technology and accuracy.
In 2017, PWA has developed 29 science
laboratories nationwide, which are certified by ISO/IEC
17025: 2005 from the Thai Industrial Standards Institute
(TISI) that is equivalent to the international standard
of World Health Organization. This can guarantee the
potential development of the operation of PWA.
Thank you to the PWA Board of Directors,
executives, employees, workers as well as all stakeholders
who cooperate and support the operation of the PWA.
Please be confident that in 2018 PWA is willing and
ready to push all projects to reach the accomplishment
as planned, and aimed to facilitate people to access to
the clean water supply and better quality of life.
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ในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบดิจทิ ลั ทีส่ ะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ควบคู่กับการยกระดับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ของ กปภ. สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และตอกย�้ ำ มาตรฐาน
การทดสอบและรับรองคุณภาพน�้ำประปาด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และถูกต้องแม่นย�ำ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา
กปภ. ได้ พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ทั่วประเทศ
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จาก
ส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จ�ำนวน 29 แห่ง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลตามองค์การอนามัยโลกก�ำหนด
นับเป็นอีกหนึง่ สิง่ ทีก่ ารันตีศกั ยภาพการพัฒนาการด�ำเนินงาน
อย่างไม่หยุดยั้งของ กปภ.
ขอขอบคุณคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานของ กปภ. ด้วยดี
มาโดยตลอด และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ในปี 2561
กปภ. มีความตั้งใจและพร้อมผลักดันให้ทุกโครงการบรรลุ
ผลสัมฤทธิต์ ามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึง
น�้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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และเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการ
ใช้ น�้ ำ ประปาที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าคต่ า งๆ
เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�ำ้ ประปาลอดใต้ทะเลจาก
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี ไปยังเกาะสมุย โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาของ กปภ. สาขาภูเก็ต
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้
วางระบบก�ำกับติดตามเชิงรุก เพือ่ ให้โครงการต่างๆ ของ กปภ.
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันในทุก
กระบวนการท�ำงาน
นอกจากนี้ กปภ. ยังคงด�ำเนินงานและขับเคลื่อน
องค์ ก รตามนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรที่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” น�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงาน เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพองค์กรสู่การเป็น PWA 4.0 ด้วยการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศและให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย สอดรับนโยบายการผลักดันหน่วยงานภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล น�ำร่องด้วยโครงการพัฒนา กปภ.
สาขาดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

สารผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Message from Governor, PWA
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ปี 2560 การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เผชิญความท้าทาย
ทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงให้แก่องค์กรหลายประการ ปัจจัยส�ำคัญ
คือ การน�ำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร
ทุกระดับ ทัง้ ด้านการผลิตจ่ายน�ำ้ ประปา การควบคุมคุณภาพ
น�้ำประปา งานวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำประปา หรือ
งานซ่อมบ�ำรุง เช่น ระบบ SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition) โดยน�ำมาใช้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์การผลิต
จ่ายน�้ำประปาและการส�ำรองน�้ำต้นทุน หรือ โปรแกรม GIS
ส�ำหรับการตรวจแนวท่อประปาของ กปภ. การน�ำนวัตกรรม
เข้ามาใช้ปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรช่วยลด
ความผิดพลาดในการด�ำเนินงาน ลดระยะเวลา ทัง้ ยังสามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกกระบวนการผลิตจ่าย
น�ำ้ ประปาของ กปภ. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเชือ่ ถือ
ได้ทุกขั้นตอน
ด้านนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน กปภ. ริเริ่ม
ระบบการแจ้งค่าน�ำ้ ประปาอิเล็กทรอนิกส์ (PWA Digital Bill)
ตลอดจนการขอติดตัง้ น�ำ้ ประปาทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th
ท�ำให้ กปภ. สามารถให้บริการลูกค้าทัว่ ประเทศผ่านระบบดิจทิ ลั
ได้อย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน

นายเสรี ศุภราทิตย์
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Mr. Seree Supratid
Governor of Provincial Waterworks Authority

Provincial Waterworks Authority (PWA) faces many
challenges that bring about various changes to the
organization. The key factor is to apply innovation at
all levels of corporate management in terms of the
production of water supply distribution, the quality
control of water supply, water pipeline work to expand
water distribution area or maintenance work such as
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
system, which is used to collect and analyze data for
the production of water supply distribution and the
reservation of cost water or GIS program for inspecting
PWA’s pipeline. This includes using innovations to
improve the work process within the organization so as
to reduce time and errors during work, as well as to
assure people that every production process of PWA's
water supply is planned in a systematic and reliable
manner.
As for innovations for public service, PWA has
initiated the electronic payment system, the PWA
Digital Bill, as well as the water supply request on the

website www.pwa.co.th, which enable PWA to quickly
deliver digital service to customers nationwide on
smartphone.
In respect of the implementation of the corporate
strategic plan, PWA is also committed to expanding
its water distribution areas to meet the government's
policy “By the year 2017, all villages in Thailand must
access to water supply.” This causes over 4.3 million
households in 74 provinces nationwide (except Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakan) as well as businesses
and industries to use PWA s water.
In addition, PWA uses its special competencies
to support local agencies such as Municipality, Sub-district
Administrative Organization and Village Water Supply
where budgets, personnel and expertise are limited.
PWA has provided them with technical assistance
including joint investment to expand water distribution
pipeline in the area of Local Administrative Organization
to allow people to access clean water more quickly.
This is the integrated collaboration in accordance with

“Civil State” Mechanism so as to develop prosperity,
and all relevant parties gain benefit from shared resources.
In respect of the development to be a transparent
organization, PWA has declared the year of 2017 to be
the Year of Prevention and Combating of Corruption.
This demonstrates that PWA has the intention to operate
with clarity, transparency and be ready to disclose any
useful information in a straightforward manner so
that people can access to information and verify the
corporate correctness. As a result, the PWA received
a score of 93.58 on the Integrity & Transparency
Assessment (ITA) made upon government agencies
for the fiscal year 2017 by the Office of the National
Anti-Corruption Commission (NCC).
I would like to thank all those involved in the
operation of the PWA, as well as the PWA executives
and employees who join hands and work together to
comply with the core value “Always Determined for
People,” and wish to encourage PWA to perform duties
for the benefit of people and the country.
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ด้านการพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรโปร่งใส กปภ. ประกาศ
ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
ทุกรูปแบบ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า กปภ. มีความตัง้ ใจทีจ่ ะด�ำเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการท�ำงานของ กปภ.
ได้ เป็นผลให้ กปภ. ได้รับคะแนน 93.58 จากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ
ITA ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ขอขอบคุ ณ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ของ กปภ. ทุกภาคส่วนตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน กปภ.
ทีร่ ว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้าที่ ตามค่านิยม “มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน”
จนบั ง เกิ ด ผลส� ำ เร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และขอเป็ น ก� ำ ลั ง ใจ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ต่อไป
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ในมิติของการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
กปภ. ยังมุ่งมั่นขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำประปา อย่างเต็มที่
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าประสงค์ “ภายใน
ปี 2560 ทุกหมู่บ้านของประเทศไทยต้องมีน�้ำประปาใช้”
ท�ำให้ปจั จุบนั ภาคประชาชนกว่า 4.3 ล้านครัวเรือนใน 74 จังหวัด
ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วไปได้ใช้น�้ำประปาของ
กปภ. นอกจากนี้ กปภ. ยังน�ำความสามารถพิเศษไปสนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิน่ เช่น เทศบาล อบต. ประปาหมูบ่ า้ น
ซึ่งมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และความเชี่ยวชาญ
โดยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เทคโนโลยี รวมถึงการ
ร่วมลงทุนวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำในเขต อปท. เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงน�ำ้ สะอาด ได้รวดเร็วมากขึน้ ถือเป็น
การบูรณาการความร่วมมือตามกลไกประชารัฐ เพื่อพัฒนา
ความเจริญโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

หมวดที
่
1
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
1. ข้อมูลทั่วไป
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1.1 ประวัติความเป็นมา
History
1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/
วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
Vision/Core Values/Mission/
Objectives/Purpose/
Policy Guideline for Government
Sector Shareholders (SOD)
1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
Character of the business transactions.
1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ

1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น
ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรง
ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
Name/Type of Business/Location/
Telephone and Fax and the proportion
of 25% or more shares of juristic
person held by the state enterprise
1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญในรอบปี
Financial Summary
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
Factors effects on the main business
1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
Trend and Industry in the future

1.1 ประวัติความเป็นมา
ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้สง่ เรือ่ ง
ให้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก าร
จัดรูปแบบการบริหารจัดการประปาในส่วนภูมิภาค และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ได้จัดตั้ง
องค์การบริการประปาในรูปรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่ว นภูมิภาคขึ้น โดยมีนายจ�ำรูญ ปิยัมปุ ตระ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และ
ได้ด�ำเนินการจัดตั้งและตราเป็น พระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็น
วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เป็ น ต้ น ไป
โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของ
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ
และลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้าง
และพนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.
กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่ว นภูมิภาคขึ้น โดยมีนายจ�ำรูญ ปิยัมปุ ตระ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และ
ได้ด�ำเนินการจัดตั้งและตราเป็นพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดย
โอนกิ จ การประปาตลอดจนข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของ
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ
และลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้าง
และพนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.
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การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาลทีจ่ ะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมภิ าค
ให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยการโอนกิจการของ 2 หน่วยงานหลัก ทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการจัดหาน�้ำสะอาดในรูปแบบของน�้ำประปา
ส�ำหรับประชาชนใช้อุปโภคและบริโภคในขณะนั้น คือ
1. กองประปาส่วนภูมภิ าค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการด�ำเนินการก่อสร้างระบบประปา
และดูแลการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาในเขตเมืองหรือ
ในชุมชนที่มีจ�ำนวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งมี
การประปาในความดูแลรับผิดชอบ 185 แห่ง
2. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มีหน้าที่ด�ำเนินการและรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปา
หมูบ่ า้ น หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนทีม่ จี ำ� นวนประชากร
ไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถิ่นและเมื่อก่อสร้าง
ระบบประปาแล้วเสร็จก็มอบให้แก่ทอ้ งถิน่ ซึง่ ได้แก่ สุขาภิบาล
หรือหมูบ่ า้ น เป็นผูด้ แู ลบ�ำรุงรักษาต่อไป ซึง่ มีอยูจ่ ำ� นวน 550 แห่ง
เมื่ อ รวม 2 หน่ ว ยงานนี้ เ ข้ า ด้ ว ยกั น แล้ ว ได้ ต รา
ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2522 ความคิดริเริม่ ทีจ่ ะก่อตัง้ การประปาส่วนภูมภิ าค
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ เกิ ด จากกลุ ่ ม ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของ
กองประปาส่วนภูมภิ าค กรมโยธาธิการ โดยได้พจิ ารณาเห็นว่า
ความต้ อ งการน�้ ำ สะอาดส� ำ หรั บ ใช้ อุ ป โภคและบริ โ ภค
ขยายตั ว เพิ่ ม ความต้ อ งการมากขึ้ น แต่ ก ารด� ำ เนิ น งาน
มีข้อจ�ำกัดในด้านระบบราชการ ท�ำให้การบริหารประปา
ไม่คล่องตัวและไม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะได้
จั ด อยู ่ ใ นรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดั ง เช่ น สาธารณูปโภคอื่นๆ
กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม 2518 และได้ ติ ด ตามเรื่ อ งนี้
อย่างใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ
รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ
ที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทัน
ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ก็เปลี่ยนรัฐบาลเสียก่อน
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1.1 History
The Provincial Waterworks Authority briefly,
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 small scale 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. 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 Authority, with
Mr.Chamroon Piyumputtara, Deputy Permanent
Secretary for Interior at that time, acting as the
chairman of the committee; and established and
enacted 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 employee 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.

1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
Vision/Core Values/Mission/Objectives/Purpose/
Policy Guideline for Government Sector Shareholders (SOD)

“ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
Customers are delighted with water quality
and excellent services.

ค่านิยม
Core Values

วิสัยทัศน์
Vision

“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
มั่น : มั่นใจคุณภาพ
เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน
Concentration-Confidence-For the Public
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พันธกิจ

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน�้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ พันธกิจหลักของการประปา
ส่วนภูมิภาค มี 5 ประการประกอบด้วย
1. ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องธุรกิจการประปา

Mission

PWA is the agency providing the water supply in accordance with
the the issuance of the PWA Act of 1979 in the main consideration of the
State’s benefit and people’s hygiene.The PWA’s main mission has 5 issues
as follows:
1. Produce and distribute the sufficient quality water and throughout.
2. Explore and supply the raw water source.
3. Supply the raw water in order to use in the production, delivery
and distribute the pipe water.
4. Support the pipe water business.
5. Proceed the other business about the pipe water businesses.

วัตถุประสงค์
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ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหา
แหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตจัดส่ง และ
จ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ

Objectives.

Provincial Waterwork Authority runs the water supply
business by exploring, supplying the source of raw water
and distribution the raw water including the other related
or relevant water supply businesses for the benefit of the
utility sevices with the main consideration of public and
people’s hygiene.

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564

ยุทธศาสตร์
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
1. บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภารกิจ มีจ�ำนวนที่เหมาะสมและสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและ		
คุณภาพงาน

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
สนับสนุนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย
บริหารงาน และบริการ
4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ
5. ผลิตจ่ายน�้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้ำ
ให้ได้มาตรฐาน

7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพ
8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้ำประปา
และบริการ

1.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 4.5 คะแนน
1.2 อัตราส่วนผู้ใช้น�้ำต่อพนักงาน 500 ราย/คน
2.1 จ�ำนวนองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ปรับปรุง
การให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 10 องค์ความรู้
2.2 จ�ำนวนนวัตกรรมที่น�ำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพงาน
10 นวัตกรรม
2.3 ได้รับรางวัล TQC
3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�ำคัญ
สามารถบูรณาการได้ครบถ้วนตามแผน
4.1 ไม่มี กปภ. สาขาที่หยุดผลิตหรือจ่ายน�้ำเป็นเวลา
เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพน�้ำ
5.1 จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำเพิ่ม 1.25 ล้านราย คิดเป็น
การให้บริการครัวเรือนทัว่ ประเทศ (Water Coverage)
18.5%
5.2 ทุก กปภ. สาขาที่มีแรงดันน�้ำเฉลี่ย > 5 เมตร
5.3 ทุก กปภ. สาขา คุณภาพน�้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์
ทางกายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย 100%
5.4 จ�ำนวนครั้งที่หยุดจ่ายน�้ำ <12 ครั้ง/หน่วยบริการ/ปี
5.5 ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น 273 ล้านลูกบาศก์เมตร
5.6 ระบบประปาเมืองที่ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน�้ำของประเทศ 90 โครงการ
6.1 อัตราน�้ำสูญเสีย กปภ. 24.00%
6.2 จ�ำนวน 20 กปภ. สาขา/ปี ที่ควบคุมอัตราน�้ำสูญเสีย
7.1 ครัวเรือนนอกพื้นที่บริการของ กปภ. ที่ได้ประโยชน์
จากการที่ กปภ. สนับสนุนให้มีน�้ำประปา
ที่ได้มาตรฐาน 500,000 ครัวเรือน
8.1 ระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพ
ในกระบวนการให้บริการ กปภ. 4.3 คะแนน
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ยุทธศาสตร์
9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดี
ต่อชุมชนโดยรอบ
ด้านการเงิน
10. ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงาน
11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

เป้าประสงค์
9.1 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าระดับ
เกณฑ์ 5 คะแนน
9.2 ระดับการรับรู้ของผู้ใช้น�้ำที่มีต่อโครงการ CSR
ของ กปภ. 4 คะแนน
10.1 ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน�้ำจ�ำหน่าย
ไม่เกิน 20 บาท /ลูกบาศก์เมตร
11.1 รายได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี
11.2 ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA)
20,200 ล้านบาท

Goals
The success of the operation in the latest step each of the strategy when end of the strategy plan
(2020).
Strategies
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Learning and Development Organization.
1. Manage and develop the potential
employees in accordance with PWA mission
That is an appropriate quantity and build the
organization relationship.
2. Build the educational culture focus on
Customers and job quality.

3. Manage the information technology that is
up to date the operation, operation process,
management, water production and service.
4. Supply and manage enough source of raw
water.

Objectives
1.1 The level of organizational commitment of
PWA employees equal 4.5 point.
1.2 The ratio of the water users by PWA
employees 500 per capita.
2.1 The amount of knowledge that can apply
to improve the customers service or service
quality that amounts 10 knowledges.
2.2 The amount of innovations that can apply
to improve service quality amounts 10
innovations.
2.3 Get the prize of TQC.
3.1 The system of Information technology can
completely integrate along with the plan.
4.1 No PWA branches stop the production or
dritribution due to the problem of shortage of
raw water both the quantity and water quality.

Strategies
5. Produce and supply enough water along
with control the standardized quality water.

6. Manage the systematic waste water.

7. Expand the cooperation with the other
organization in order to serve the quality
water.
8. Build the customer satisfaction in quality
Water and service.
9. To maintain the environment and good
relation with around community

11. To earn the revenue enough for the
expansion

5.1 The quantity of water users increase 1.25
million person that assumed that service the
household through the country
(Water Coverage equals to 18.5%)
5.2 Every PWA branches have the average
pressure equal to or more than 5 metres.
5.3 Every PWA branches have the quality of
pipe water that passed the regulation of
physical, chemistry and bacteria 100 percent.
5.4 The number of times that stop water are
less than 12 times/service units/year.
5.5 The quantity of distributed water increase
273 million cubic metre.
5.6 The city water supply that developed in
accordance with the water management
strategy 90 projects.
6.1 The rate of water loss’s PWA equals
24 percent.
6.2 20 PWA branches/year control the waste
water ratio.
7.1 The households outside of PWA’s service
area that taked advantage from PWA supports
the standard of water supply amount 500,000
households.
8.1 The level of customer satisfaction about
PWA’s effective service equals to 4.3 points.
9.1 The perceived value of water management
projects in accordance with the regulation
level equals to 5 points.
9.2 The level of PWA Users' recognition for PWA's
CSR activities equals to 4 points.
10.1 The expense per distributed water unit
is not more than 20 baht/cubic metre.
11.1 The income from the operation increases
4 percent per year.
11.2 PWA’s EBITDA equals to 20,200 million baht.

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

Finance
10. To control the cost of operating expense.

Objectives
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กปภ. เน้นการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 และมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่ยุค PWA 4.0
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นประชาชนต้องมาก่อน โดย กปภ. มีนโยบาย 5 กลยุทธ์
สู่ความส�ำเร็จ (WARNS) ประกอบด้วย

5 กลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จ
“W” (Water Coverage) การขยายพื้นที่จ่ายน�้ำ เน้นการให้บริการประชาชน มีน�้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
“A” (Available Water Storage) ปริมาณน�้ำดิบส�ำรอง
- เร่งรัดหาแหล่งน�้ำดิบส�ำรอง
- ท�ำ CSR สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่เข้าไปขอใช้แหล่งน�้ำ
- ผจก. เข้าไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน�้ำและคณะกรรมการ JMC เพื่อสร้างเครือข่าย
“R” (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง
- เราจะอยู่รอดได้ดีในโลกปัจจุบัน ผจก. ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี
- เร่งรัด “ทุก” โครงการก่อสร้างให้มีเงินไหลเข้าระบบอย่างรวดเร็ว
“N” (Non-revenue Water) การลดน�้ำสูญเสีย
- ยอมรับน�้ำสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจริงแล้วรวมพลังแก้ปัญหาให้ตรงจุด
“S” (Smart Water Management) การบริหารจัดการน�้ำด้วยกึ๋น
- มุ่งหน้าสู่องค์กรสมรรถนะสูงหรือ PWA 4.0 ภายใน 20 ปี
		
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
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กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เพื่อสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ
(Statement of Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล และชี้ประเด็นที่ กปภ. ควรให้ความส�ำคัญ
และเร่งด�ำเนินการ
แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมมาภิบาล
แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวนโยบายส�ำหรับ กปภ.
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นที่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาและพัฒนา
แหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
POLICE

หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตาม SOD
แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิจารณาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณ ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการลงทุน
ขยายการให้บริการ
3. เร่งจัดท�ำแผนแม่บทการลดน�้ำสูญเสียให้สอดคล้องกับการปรับระดับแรงดันน�้ำที่เหมาะสม
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน�้ำประปา และลดต้นทุนการผลิต
5. จัดท�ำแผนจัดหาแหล่งน�้ำดิบให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
6. สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
7. เร่งจัดท�ำแผนป้องกันระบบประปา และลดผลกระทบต่อการให้บริการน�้ำอุปโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดท�ำแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
แผนระยะยาว
1. ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้ำในภาพรวมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก�ำกับดูแลกิจการน�้ำในภาพรวมของประเทศ
3. จัดท�ำแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว 10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้ำของประชาชนที่ยังไม่มีน�้ำใช้ได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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The policy of the governor.
The Provincial Waterworks Authority (PWA) focus on driving the missions in accordance with
Thailand 4.0 era. Moreover, PWA aims to step into Thailand 4.0 era in order to support Thailand’s
development under Thai government that focus on first people. By means of PWA has five strategies
into the success as follow :
Five strategies into the success.
“W” (Water Coverage) is the expansion of the water distribution area, that emphasizes the
services for people. People have the pipe water thoroughly.
“A” (Available Water Storage) is the quantity of the reserved water.
- Accererate to seek the reserved water.
- To build CSR that build the advantage to our community that ask for the sources of
water.
- PWA managers attend to the committee of and the committee of JMC in order to build
the network.
“R” (Risk Management) is the risk management.
- We can survive in the world that our manager must manage the risk.
- To rush every projects that have quickly cash flow.
“N” (Non revenue Water) is decreasing the waste water.
- To accept the real waste water number and coordinate to solve the right problems.
“S” (Smart Water Management) is the wisely water management.
- Headed for the high capability or PWA 4.0 within 20 years.
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.
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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 life inclucing 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.
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 plans 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.
Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017
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1.3	 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคพืน้ ฐานด้านน�ำ้ ประปา
มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
โดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปา รวมทั้ง
การด�ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับหรือต่อเนือ่ งกับธุรกิจการประปา
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็น
ส� ำ คั ญ ใน 74 จั ง หวั ด (ยกเว้ น กรุ ง เทพฯ นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ) โดยก�ำหนดโครงสร้างการบริการประชาชนโดย
มี ส ายปฏิ บั ติ ก าร 5 ภาค 10 เขต 234 สาขา และมี
หน่วยบริการย่อย 356 หน่วย
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ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน
ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีม่ คี วามห่วงใยประชาชน
กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานโดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านการบริการลูกค้า จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่
		 1.1 โครงการประปาทันใจระยะ 2 มีวตั ถุประสงค์
มุ่งเน้นให้เป็นกรอบแนวทางส�ำหรับ กปภ. ทุกสาขาบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกันและ
ลดความไม่ พึ ง พอใจของลู ก ค้ า ด้ ว ยการสื่ อ สารที่ ดี มี ก าร
แก้ไขปัญหาที่รวดเร็วเรียบร้อย และสร้างความประทับใจ
ด้วยการตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับ
		 1.2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ PWA Contact
Center 1662 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ร้ า งความพึ ง พอใจและ
เติมความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยพัฒนาระบบรับฟังเสียง
ของลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) ให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุประสิทธิผล

2. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เน้นการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบ จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่
		 2.1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน
เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน�้ำ/ที่ดินที่ กปภ. ใช้น�้ำดิบ
ใช้ที่ดินและวางท่อผ่าน โดยด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์
ที่ กปภ. เพื่อก�ำหนดเป้าหมายในกระบวนงานของ กปภ.
โดยพั ฒ นาชุ ม ชนร่ ว มกั บ อปท. และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
เพื่อส่งเสริมกิจการประปา
3. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 1 โครงการ
ได้แก่
		 3.1 โครงการการประปาส่วนภูมภิ าคปลูกป่าต้นน�ำ้
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย กปภ. ร่วมมือกับกรมชลประทาน
และกรมป่าไม้ก�ำหนดพื้นที่ปลูกป่าต้นน�้ำผืนใหญ่ 500 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบของ กปภ. คือ ส�ำนักสือ่ สารองค์กรและ
ลูกค้าสัมพันธ์ กปภ. เขต1-10/ กปภ. สาขา
กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคขึ้ น โดยมี น ายจ�ำ รู ญ ปิ ยั ม ปุ ต ระ
รองปลั ด กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้ น เป็ น ประธาน
และได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง และตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ
การประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็น
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดย
โอนกิ จ การประปาตลอดจนข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของ
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ และ
ลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้าง
และพนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.

1.3	 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 hygience in 74 provinces
(except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan)
by determining the service structure with 5 areas,
10 regional offices, 234 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:

Development of Communities and Societies
consist of 3 projects listed below :
1. Customer service consists of two projects
as follow :
		 1.1 Fast PWA phase 2 aims to guide the
framework for every branches of PWA by means of
satandardized management customer complains
and decrease the customers dissatisfactions by
good communication, quickly solve the problems
and impress the customers by means of audit
the feedback.
		 1.2 Increase effectiveness of PWA Contact
Center 1662 Project that has the objectivesto
build the customer satisfaction and impression
by means of development the system’s voice of
customer managementof PWA Contact Center 1662.
This voice of customer management links with fast
PWA center (PWA 234 branches) in order to cause
the efficient and effectiveness.
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2. Participation of the community development
that focus on build up good relationship with
around community that consist of 1 projects listed
below :
		 2.1 PWA community conservation in order
to develop the community around the source of
water, land and lain pipe land. This project procced
on the activities based on PWA criteria.This
3. Environment Conservation Project develops
the community with the local authorities and
stakeholders in order to support PWA business
consists of 1 project as follow :
		 3.1 PWA Forest Water Project aims to
honor our King Rama 9 by means of cooperation
with the department of irrigation and Forest
Department. This project has set up the area of
forestwater 500 rais.
The Responsibility Department of PWA is
the Communication Organization and PWA
Region 1-10/ PWA branches.

Establishment Laws and Ministry supervising PWA.
The Government has set up the committee
for the establishment of the Provincial Waterworks
Authority (PWA). Mr.Jumroon Piyumputara,
The Deputy Secretary of the Interior, was the
chairman and proceeded the issuance of the PWA
Act of 1979 as support, which became effective
on February 28, 1979 onward. 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.
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1.4	 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ
เขต 1
(7 จังหวัด 22 สาขา)

เขต 2
(8 จังหวัด 30 สาขา)

เขต 3
(8 จังหวัด 23 สาขา)

เขต 4
(7 จังหวัด 24 สาขา)

จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาบ้านบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคล้า
สาขาพนมสารคาม
จังหวัดระยอง
สาขาระยอง
สาขาบ้านฉาง
สาขาปากน�้ำประแสร์
จังหวัดจันทบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง
จังหวัดตราด
สาขาตราด
สาขาคลองใหญ่
จังหวัดสระแก้ว
สาขาสระแก้ว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

จังหวัดสระบุรี
สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบ้านหมอ
จังหวัดลพบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
สาขาชัยบาดาล
จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
สาขาอ่างทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห่
สาขาเสนา
สาขาท่าเรือ
จังหวัดปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง
จังหวัดนครนายก
สาขานครนายก
สาขาบ้านนา
จังหวัดนครราชสีมา
สาขานครราชสีมา
สาขาปากช่อง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปักธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาด่านขุนทด
สาขาครบุรี

จังหวัดราชบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาบ้านโป่ง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากท่อ
จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมุทรสาคร
สาขาอ้อมน้อย
จังหวัดนครปฐม
สาขานครปฐม
สาขาสามพราน
จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต์
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาด่านช้าง
สาขาอู่ทอง
จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาท่ามะกา
จังหวัดเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขากาญจนดิษฐ์
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบ้านนาสาร
สาขาบ้านตาขุน
สาขาไชยา
จังหวัดชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาท่าแซะ
สาขาหลังสวน
จังหวัดระนอง
สาขาระนอง
จังหวัดพังงา
สาขาพังงา
สาขาตะกั่วป่า
สาขาท้ายเหมือง
จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
สาขากระบี่
สาขาอ่าวลึก
สาขาคลองท่อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

เขต 5
(7 จังหวัด 20 สาขา)
จังหวัดสงขลา
สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ่
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา
จังหวัดพัทลุง
สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน
จังหวัดตรัง
สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาห้วยยอด
สาขาย่านตาขาว
จังหวัดสตูล
สาขาสตูล
สาขาละงู
จังหวัดยะลา
สาขายะหา
สาขาเบตง
จังหวัดปัตตานี
สาขาสายบุรี
จังหวัดนราธิวาส
สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

เขต 6
(5 จังหวัด 22 สาขา)
จังหวัดขอนแก่น
สาขาขอนแก่น
สาขาบ้านไผ่
สาขาชุมแพ
สาขาน�้ำพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล
จังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
สาขาสมเด็จ
จังหวัดมหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ
สาขาแก้งคร้อ
สาขาจัตุรัส
สาขาบ�ำเหน็จณรงค์
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว
จังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

เขต 7
(7 จังหวัด 20 สาขา)
จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาปี
สาขาบ้านผือ
สาขาบ้านดุง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
สาขาหนองบัวล�ำภู
จังหวัดเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาด่านซ้าย
สาขาวังสะพุง
จังหวัดหนองคาย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม่
สาขาโพนพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร
สาขาสกลนคร
สาขาสว่างแดนดิน
สาขาพังโคน
จังหวัดนครพนม
สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบ้านแพง
สาขาศรีสงคราม

เขต 8
(7 จังหวัด 20 สาขา)
จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
สาขาอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
สาขาบุรีรัมย์
สาขาสตึก
สาขาล�ำปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย
จังหวัดสุรินทร์
สาขาสุรินทร์
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์
จังหวัดมุกดาหาร
สาขามุกดาหาร

เขต 9
(8 จังหวัด 27 สาขา)
จังหวัดเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันก�ำแพง
สาขาแม่ริม
สาขาแม่แตง
สาขาฝาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่สะเรียง
จังหวัดล�ำพูน
สาขาล�ำพูน
สาขาบ้านโฮ่ง
จังหวัดล�ำปาง
สาขาล�ำปาง
สาขาเกาะคา
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จังหวัดแพร่
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จังหวัดน่าน
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จังหวัดพะเยา
สาขาพะเยา
สาขาจุน
จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแม่สาย

เขต 10
(10 จังหวัด 26 สาขา)
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สาขาแม่สอด
จังหวัดสุโขทัย
สาขาสุโขทัย
สาขาทุ่งเสลี่ยม
สาขาศรีส�ำโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาอุตรดิตถ์
จังหวัดพิษณุโลก
สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย
จังหวัดพิจิตร
สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ่
สาขาวิเชียรบุรี

รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 5819
โทรสาร 0 3827 5820

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 4865-6
โทรสาร 0 3827 4916

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0 3844 3710
โทรสาร 0 3844 4325

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0 3846 1042,
0 3846 2973
โทรสาร 0 3846 1042 ต่อ 109

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3831 1131,
0 3831 1825
โทรสาร 0 3832 8554

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3835 0447
โทรสาร 0 3876 8408

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3822 2462-4
โทรสาร 0 3822 2090

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากน�้ำประแสร์
35 หมู่ 7 ต.ปากน�ำ้ ประแสร์
อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์ 0 3866 1244
โทรสาร 0 3866 1505

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง
118 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3860 1292
โทรสาร 0 3860 1292

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์ 0 3958 1009
โทรสาร 0 3958 2250

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1133,
0 3881 4428
โทรสาร 0 3881 4240

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 0 3854 1153
โทรสาร 0 3854 1574

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0 3855 1151
โทรสาร 0 3855 1151

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 1116,
0 3861 5276
โทรสาร 0 3801 2017
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รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ
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26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3822 2462-4
โทรสาร 0 3822 2090

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง
118 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3860 1292
โทรสาร 0 3860 1292

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 4865-6
โทรสาร 0 3827 4916

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1133,
0 3881 4428
โทรสาร 0 3881 4240

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0 3844 3710
โทรสาร 0 3844 4325

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0 3846 1042,
0 3846 2973
โทรสาร 0 3846 1042 ต่อ 109

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 0 3854 1153
โทรสาร 0 3854 1574

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 5819
โทรสาร 0 3827 5820

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตราด
390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 0416
โทรสาร 0 3951 1166
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์ 0 3958 1009
โทรสาร 0 3958 2250
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3835 0447
โทรสาร 0 3876 8408

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 1116,
0 3861 5276
โทรสาร 0 3801 2017

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขลุง
15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์ 0 3944 1660
โทรสาร 0 3944 1133
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3831 1131,
0 3831 1825
โทรสาร 0 3832 8554

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0 3855 1151
โทรสาร 0 3855 1151

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสระแก้ว
186/3 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0 3724 1584
โทรสาร 0 3724 1584

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระพุทธบาท
47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ 0 3626 9408-9
โทรสาร 0 3626 9409

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวัฒนานคร
10 ถ.วัฒนานคร-แชร์ออ
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 0 3726 1405
โทรสาร 0 3726 1405

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองแค
144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0 3639 0561
โทรสาร 0 3637 9508

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสิงห์บุรี
166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0 3651 1599
โทรสาร 0 3651 1670

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ
40/1 ถ.บ�ำรุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 1133
โทรสาร 0 3723 1596
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รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราจีนบุรี
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3748 2234-5
โทรสาร 0 3748 2233
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3728 0525
โทรสาร 0 3728 0525

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3635 1930
โทรสาร 0 3635 1937

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ 0 3634 1966
โทรสาร 0 3634 1966
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมอ
72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทรศัพท์ 0 3620 1011
โทรสาร 0 3630 0676
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลพบุรี
216 ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1480
โทรสาร 0 3641 2021
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมี่
56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ 0 3647 1316
โทรสาร 0 3647 2059

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ่างทอง
59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0 3561 1662
โทรสาร 0 3562 5099
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเศษชัยชาญ
1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จ�ำศีล
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ 0 3563 1188
โทรสาร 0 3563 1188
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3533 6601
โทรสาร 0 3633 6628
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ 0 3539 1020
โทรสาร 0 3539 2125

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเสนา
9/9 หมู่ 2 ถ.บ�ำรุงท้องที่ ต.สามกอ
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ 0 3520 1541
โทรสาร 0 3520 1561
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าเรือ
399/7 หมู่ 9 ต.จ�ำปา อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ 0 3534 1814
โทรสาร 0 3534 2507
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปทุมธานี
8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 6656
โทรสาร 0 2581 4541
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2567 3265,
0 2567 4997-8
โทรสาร 0 2567 1574

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธัญบุรี
49-49/1 หมู่ที่ 2 ต.ล�ำผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2577 2958
โทรสาร 0 2577 2958

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนา
53 หมู่ 6 ถ.บ้านนา-บางอ้อ
ต.บ้านนา อ.บ้านนา
จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ 0 3738 1838
โทรสาร 0 3738 1838
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครราชสีมา
263 หมู่ 4 ต.จอหอ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0 4437 1444
โทรสาร 0 4437 2368
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากช่อง
874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0 4431 1496
โทรสาร 0 4431 1004
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี
239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ 0 4444 8405
โทรสาร 0 4444 8405
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ 0 4441 6939
โทรสาร 0 4441 6938

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปักธงชัย
161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 0 4444 2606
โทรสาร 0 4444 2599
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโชคชัย
184 หมู่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 0 4449 1497
โทรสาร 0 4449 1497
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิมาย
373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 0 4447 1399
โทรสาร 0 4447 1399
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0 4447 7393
โทรสาร 0 4447 7393
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ 0 4437 9260
โทรสาร 0 4437 9260
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ 0 4438 9900
โทรสาร 0 4438 9901
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองหลวง
74 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2567 1576
โทรสาร 0 2567 1577

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครนายก
97/6 หมู่ 5 ถ.สาริกา-นางรอง
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 0 3731 1005
โทรสาร 0 3731 1602

029

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3222 2532
โทรสาร 0 3222 2533
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาราชบุรี
88 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3273 7185
โทรสาร 0 3273 7186
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโป่ง
68/13 ถ.บ้านปากแรต
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3221 1407
โทรสาร 0 3221 1280

030

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ 0 3271 1818
โทรสาร 0 3273 1828
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ 0 3228 1296
โทรสาร 0 3228 1231
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0 3471 1601
โทรสาร 0 3471 1602

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสาคร
93/796 หมู่ 7 ถ.มหาชัยชิลล่า
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3441 1844
โทรสาร 0 3442 6911

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครปฐม
89/14-15 หมู่ 5
ถ.หนองขาหยั่ง-ศูนย์ราชการ
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0 3424 2302
โทรสาร 0 3424 2302

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านช้าง
300 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่
ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ 0 3559 5340
โทรสาร 0 3559 5340

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ้อมน้อย
30/13 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210
โทรศัพท์ 0 2420 8008,
0 2420 8020
โทรสาร 0 2420 8009
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสามพราน
204/5 หมู่ 8 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0 3432 2681
โทรสาร 0 3432 5602
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 1617
โทรสาร 0 3552 1617
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีประจันต์
554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ 0 3554 8886
โทรสาร 0 3558 1678

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอู่ทอง
574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ 0 3555 1905
โทรสาร 0 3556 5080
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนบุรี
1/4 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1520
โทรสาร 0 3452 1205
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลาขวัญ
401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 0 3457 6121
โทรสาร 0 3457 6121
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ 0 3457 9248
โทรสาร 0 3457 9006

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 0 3454 1043
โทรสาร 0 3464 0155
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3249 2300
โทรสาร 0 3249 2302
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาประจวบคีรีขันธ์
58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1051
โทรสาร 0 3260 3069
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี
59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบ�ำรุง
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 0 3262 2073
โทรสาร 0 3262 3707

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางสะพาน
218 หมู่ 1 ถ.ฝ่ายท่า-หนองหัดไท
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0 3269 1883
โทรสาร 0 3269 1208

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7721 1194
โทรสาร 0 7720 0405
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 2683,
0 7727 3482
โทรสาร 0 7727 3483
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0 7737 9074
โทรสาร 0 7737 9274
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0 7742 0138
โทรสาร 0 7742 0222
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะพะงัน
91/13 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ 0 7737 7477
โทรสาร 0 7737 7477
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 0 7736 2095
โทรสาร 0 7736 2095

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านตาขุน
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ 0 7739 7325
โทรสาร 0 7739 7325
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาไชยา
361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0 7743 1591
โทรสาร 0 7743 5394
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพร
259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7751 1159
โทรสาร 0 7751 1159 ต่อ 125
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 0 7759 9610
โทรสาร 0 7759 9610
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 0 7754 1171
โทรสาร 0 7754 1171
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0 7781 1192 ต่อ 111
โทรสาร 0 7781 1192 ต่อ 109
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุยบุรี
734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ 0 3268 1524
โทรสาร 0 3268 1453

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้ำน�้ำผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0 7641 1156
โทรสาร 0 7641 1156

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครศรีธรรมราช
151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7537 8607
โทรสาร 0 7537 8608

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตะกั่วป่า
314/4 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง ต.ตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์ 0 7642 1115
โทรสาร 0 7643 1328

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช
ต.ถ�้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7541 1339
โทรสาร 0 7541 1584

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท้ายเหมือง
7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 0 7657 1452
โทรสาร 0 7657 1532
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7631 9173
โทรสาร 0 7631 9176
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน�้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7561 1354
โทรสาร 0 7561 2982
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ 0 7569 9447
โทรสาร 0 7569 9447
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ่าวลึก
160/2 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก
ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์ 0 7568 1156
โทรสาร 0 7568 1875

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ 0 7538 1001
โทรสาร 0 7538 1001
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0 7544 3112
โทรสาร 0 7544 3113

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
57 ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 1245
โทรสาร 0 7431 2440
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7455 0693-5
โทรสาร 0 7444 3861
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7459 8101,
0 7459 8093
โทรสาร 0 7459 8102
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�ำรุง ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ 0 7441 1057
โทรสาร 0 7461 2167

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันดี
300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา ต.จันดี
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 0 7544 5739
โทรสาร 0 7548 6577

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 0 7437 1175
โทรสาร 0 7437 1175

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขนอม
36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0 7552 8201
โทรสาร 0 7552 8710

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ 0 7439 2232
โทรสาร 0 7439 2232

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังลา
256 หมู่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ 0 7454 1091
โทรสาร 0 7454 2104

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตูล
206 หมู่ 2 ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 0 7471 1022
โทรสาร 0 7477 2070

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0 7461 3167
โทรสาร 0 7461 4217

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาละงู
136 หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 0 7477 3098
โทรสาร 0 7477 3098

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเขาชัยสน
357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6
ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทรศัพท์ 0 7469 1165
โทรสาร 0 7469 1165

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายะหา
หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา
อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทรศัพท์ 0 7329 1125
โทรสาร 0 7329 1125

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ 0 7527 1053
โทรสาร 0 7527 1076

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำภู
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7353 2143
โทรสาร 0 7353 2145
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารือเสาะ
184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์ 0 7357 1189
โทรสาร 0 7357 1189

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 2253,
0 4323 7171 ต่อ 40
โทรสาร 0 4323 6452
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 4022
โทรสาร 0 4322 4161
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านไผ่
647/11 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 0 4327 2202-3
โทรสาร 0 4327 2203
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ
294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 0 4331 1211
โทรสาร 0 4331 2673
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน�้ำพอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�้ำพอง
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ 0 4344 1177
โทรสาร 0 4344 1447
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาย่านตาขาว
3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทรศัพท์ 0 7528 1466
โทรสาร 0 7528 2161

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 0 7341 1006
โทรสาร 0 7341 1006

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันตัง
2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์ 0 7525 1077
โทรสาร 0 7525 2254

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ 0 7323 0451
โทรสาร 0 7323 0451

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ 0 4328 6209
โทรสาร 0 4328 6209

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาสารคาม
654 ถ.มหาชัยด�ำริห์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0 4371 1126
โทรสาร 0 4371 1127

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง
33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ 0 4487 2115
โทรสาร 0 4487 2115

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระนวน
201 หมู่ 6 ถ.อภัย ต.หนองโก
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ 0 4325 1397
โทรสาร 0 4325 1397

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121 หมู่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก
ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ 0 4379 1566
โทรสาร 0 4379 1566

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเขียว
486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 0 4358 1350
โทรสาร 0 4486 1353

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองเรือ
416 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทรศัพท์ 0 4329 4807
โทรสาร 0 4329 4807
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ 0 4341 4207
โทรสาร 0 4333 9181
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์
1/16 ถ.กีนานนท์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 1611
โทรสาร 0 4381 4868
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุฉินารายณ์
493 หมู่ 13 ถ.บัวขาว-นามน
ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 0 4385 1323
โทรสาร 0 4385 1323
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ
372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม ต.สมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ 0 4386 1133
โทรสาร 0 4386 0362

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ
183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0 4481 1890
โทรสาร 0 4481 1890
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแก้งคร้อ
หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ 0 4488 2677
โทรสาร 0 4488 2677
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0 4485 1300
โทรสาร 0 4485 1745
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ�ำเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บ�ำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่
ต.บ้านชวน อ.บ�ำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ 0 4412 7105
โทรสาร 0 4412 7104

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 1513
โทรสาร 0 4351 5601
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนทอง
175 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข
2046
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 0 4357 1167
โทรสาร 0 4357 1167
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิ
18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 0 4358 1350
โทรสาร 0 4358 1277

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4232 3006
โทรสาร 0 4224 4260

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 2274
โทรสาร 0 4224 2274

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงคาน
405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์ 0 4282 1050
โทรสาร 0 4284 1033

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสกลนคร
1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 4271 1413
โทรสาร 0 4271 2777

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุมภวาปี
777 หมู่ 15 ถ.พิศาลสารกิจ
ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์ 0 4233 1240
โทรสาร 0 4233 1240

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านซ้าย
111 ถ.เลย-หล่มสัก อ.ด่านซ้าย
จ.เลย 42120
โทรศัพท์ 0 4289 1357
โทรสาร 0 4289 1320

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสว่างแดนดิน
458 หมู่ 20 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0 4272 1003
โทรสาร 0 4272 1993

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวังสะพุง
264 หมู่ 5 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทรศัพท์ 0 4284 1033
โทรสาร 0 4284 1033

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านผือ
470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 0 4228 1407
โทรสาร 0 4228 2579
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านดุง
155 ถ.บริบาลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทรศัพท์ 0 4227 1557
โทรสาร 0 4227 1557

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองคาย
001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0 4242 3003
โทรสาร 0 4246 0917

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลย
76 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0 4281 1611
โทรสาร 0 4281 1361

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนพิสัย
128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0 4247 1029
โทรสาร 0 4247 1029

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านแพง
338 หมู่ 5 ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทรศัพท์ 0 4259 1563
โทรสาร 0 4259 1563

035

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบึงกาฬ
196 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันล�ำ ต.วิศิษฐ์
อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 1186
โทรสาร 0 4249 2148

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธาตุพนม
366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทรศัพท์ 0 4251 1409
โทรสาร 0 4254 0151
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวล�ำภู
186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ 0 4231 1379
โทรสาร 0 4231 2163

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีเชียงใหม่
399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม
ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 0 4245 1987
โทรสาร 0 4245 1987

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครพนม
18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 1409
โทรสาร 0 4251 1409

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสงคราม
480 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์ 0 4259 9240
โทรสาร 0 4259 9240

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 1432
โทรสาร 0 4531 4704
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลราชธานี
1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4524 3910
โทรสาร 0 4524 3650

036
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิบูลมังสาหาร
62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ 0 4544 1003
โทรสาร 0 4544 1830
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเดชอุดม
384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 0 4536 1151
โทรสาร 0 4536 2317
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเขมราฐ
120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ 0 4549 1202
โทรสาร 0 4549 1202

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0 4463 1135
โทรสาร 0 4463 1135

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายโสธร
41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 1540-1
โทรสาร 0 4571 1541

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลิงนกทา
279 หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทรศัพท์ 0 4578 1353
โทรสาร 0 4578 2493
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย
2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์ 0 4579 9101
โทรสาร 0 4579 9613
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�ำดวน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4461 1597
โทรสาร 0 4461 1644
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตึก
178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์ ต.นิคม
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 0 4468 0070
โทรสาร 0 4468 1550
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำปลายมาศ
726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ล�ำ
ปลายมาศ
อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0 4466 1158
โทรสาร 0 4466 1499

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์
31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 1319
โทรสาร 0 4451 4671
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสังขะ
160 หมู่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 33150
โทรศัพท์ 0 4457 1968
โทรสาร 0 4457 1968
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศีขรภูมิ
775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ 0 4456 1287
โทรสาร 0 4456 1287
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารัตนบุรี
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0 4459 9210
โทรสาร 0 4459 9210

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ
10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 1475,
0 4561 4277
โทรสาร 0 4561 4277 ต่อ 110

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจอมทอง
399 หมู่ 15 บ้านใหม่องครักษ์
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ 0 5382 6981
โทรสาร 0 5382 6981

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันทรลักษ์
356 หมู่ 6 ต.เวียงเหนือ
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0 4566 1455
โทรสาร 0 4566 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสันก�ำแพง
36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง
ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0 5333 1755
โทรสาร 0 5339 0582

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามุกดาหาร
49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 1131
โทรสาร 0 4261 4185

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ริม
449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0 5329 7776
โทรสาร 0 5329 7776
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0 5347 1295
โทรสาร 0 5347 1295

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
330 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5323 3477-9
โทรสาร 0 5325 2272

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 0 5345 1123
โทรสาร 0 5345 1123

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฮอด
178 หมู่ 10 ต.หางดง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0 5346 1066
โทรสาร 0 5346 1066

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ฮ่องสอน
69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค�ำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0 5369 5470
โทรสาร 0 5362 0024

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1072
โทรสาร 0 5356 0901
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโฮ่ง
240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน 51130
โทรศัพท์ 0 5398 0292
โทรสาร 0 5398 0292
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำปาง
440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ 0 5421 7157
โทรสาร 0 5432 2880
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะคา
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา
อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5428 1388
โทรสาร 0 5428 1388
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเถิน
190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ
อ.เถิน จ.ล�ำปาง 52160
โทรศัพท์ 0 5429 1598
โทรสาร 0 5432 6771

037

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแพร่
2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5451 1185
โทรสาร 0 5452 2992
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 0 5303 8500-12 ต่อ 1203
โทรสาร 0 5335 2012-7 ต่อ 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สะเรียง
19 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 0 5368 1368
โทรสาร 0 5368 1368

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

038

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเด่นชัย
557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 3379
โทรสาร 0 5461 3379

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงราย
1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5371 1655
โทรสาร 0 5371 3008

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้องกวาง
177 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทรศัพท์ 0 5464 8358
โทรสาร 0 5464 8358

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพาน
2180 หมู่ 1 ถ.คลองชลประทาน
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
57120
โทรศัพท์ 0 5372 1518
โทรสาร 0 5372 1518

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน่าน
106/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 0 5471 0578
โทรสาร 0 5477 4639

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าวังผา
286 หมู่ 5 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 0 5479 9010
โทรสาร 0 5479 9010

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5625 5814
โทรสาร 0 5625 6063
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครสวรรค์
158/9 หมู่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5625 5456
โทรสาร 0 5625 5456
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าตะโก
5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ 0 5624 9089
โทรสาร 0 5624 9508
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลาดยาว
157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 0 5627 1432
โทรสาร 0 5627 1432
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยุหะคีรี
1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 0 5634 1276
โทรสาร 0 5634 1275
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยนาท
203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0 5641 1213
โทรสาร 0 5641 1600

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางมูลนาก
29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทรศัพท์ 0 5663 1011
โทรสาร 0 5663 1011

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวรรคโลก
104 หมู่ 9 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทรศัพท์ 0 5564 1555
โทรสาร 0 5564 1555

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ 0 5662 2170
โทรสาร 0 5662 2170

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขาณุวรลักษบุรี
1522 หมู่ 1 ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก�ำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ 0 5577 1277
โทรสาร 0 5572 6461

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสัชนาลัย
940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 0 5567 1238
โทรสาร 0 5567 1238

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบูรณ์
4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 5671 1310
โทรสาร 0 5671 1444

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุตรดิตถ์
51/4 หมู่ 2 ต.ผาจุก
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5547 9874
โทรสาร 0 5547 9874

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหล่มสัก
132 หมู่ 1 ต.วัดป่า
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ 0 5670 1198
โทรสาร 0 5670 1198

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0 5531 3383-4
โทรสาร 0 5531 3385

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนแดน
166 หมู่ 7 ต.ชนแดน
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ 0 5676 1227
โทรสาร 0 5676 1227

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครไทย
391 หมู่ 1 ต.นครไทย
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 0 5538 9084
โทรสาร 0 5538 8979

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองไผ่
530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ 0 5678 1598
โทรสาร 0 5678 1115

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิจิตร
102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง
ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0 5661 1335
โทรสาร 0 5699 0977

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 0 5692 8132
โทรสาร 0 5692 8182

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตาก
9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0 5551 1016
โทรสาร 0 5551 4722
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สอด
322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5554 4540
โทรสาร 0 5554 4511
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5561 1023
โทรสาร 0 5561 3193
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งเสลี่ยม
180 หมู่ 7 ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทรศัพท์ 0 5565 9190
โทรสาร 0 5565 9190

039

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีส�ำโรง
30/2 หมู่ 1 ต.คลองตาล
อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ 0 5568 1330
โทรสาร 0 5568 1330
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุทัยธานี
116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ 0 5653 1344
โทรสาร 0 5653 2460

1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น
ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
ชื่อ
ประเภทธุรกิจ/
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น

040

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

ผลการด�ำเนินงาน (ปี 2560)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จ�ำหน่ายน�้ำดิบ รวมถึงการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2272 1600
0 2272 1601-3
40.20%
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการ
รวมทั้งสิ้น 4,308.04 ล้านบาท ลดลง 68.92 ล้านบาท หรือ 1.57% (หากไม่รวมรายได้
ค่ า ก่ อ สร้ า งภายใต้ สั ญ ญาสั ม ปทานจะมี ร ายได้ จ ากการขายและบริ ก ารรวมทั้ ง สิ้ น
4,032.39 ล้านบาท ลดลง 226.32 ล้านบาท หรือ 5.31% เนื่องจากปริมาณจ�ำหน่าย
น�้ำดิบลดลง) ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจน�้ำดิบได้ดี
โดยเฉพาะค่าน�ำ้ ดิบและค่าไฟฟ้า ท�ำให้ตน้ ทุนขายน�ำ้ ดิบลดลงจากปีกอ่ นจ�ำนวน 215.14 ล้านบาท
หรือ 18.70% ท�ำให้กำ� ไรขัน้ ต้นโดยรวมลดลงเล็กน้อย จ�ำนวน 61.45 ล้านบาท หรือ 2.86%
เป็น 2,083.50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น
จ�ำนวน 40.42 ล้านบาท โดยหลักจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายและอื่นๆ และต้นทุน
ทางการเงินสูงขึ้นจ�ำนวน 21.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจาก
เงินกูย้ มื ของโครงการทีไ่ ม่ได้จดั ประเภทเป็นเงินกูย้ มื ทีต่ งั้ ขึน้ เป็นทุนในปี 2560 จากเหตุผล
ข้างต้น ท�ำให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 1,232.02 ล้านบาท ลดลง 86.59 ล้านบาท หรือ 6.57%
โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 1,221.18 ล้านบาท ลดลง 88.05 ล้านบาท
หรือ 6.73% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2559 เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่ายลดลง แต่บริษทั สามารถควบคุม
ต้นทุนได้ดีโดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้นเป็น 51.67% และอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ 30.55%
ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเป็น
12.15% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 6.21% ลดลงจากปี 2559
เนื่องจากก�ำไรสุทธิลดลง และบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้นำ�้ ในอนาคต ส�ำหรับสภาพคล่องของปี 2560 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนเร็ว และสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 0.88 เท่า จากการช�ำระคืนเงินกู้ความสามารถในการช�ำระหนี้
ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและ
เงินต้น (DSCR) ที่ 2.26 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมูลจากนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ�ำปี 2560

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
Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
Develop and manage the main water pipe system in the Eastern Seaboard of
Thailand, distribute raw water, produce and distribute the water supply.

East Water Building, 23rd-26th floor, 1 Soi Vibhavadi-Rangsit 5,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatujak, Bangkok 10900
Telephone
0 2272 1600
Fax
0 2272 1601-3
Ratio of Shareholder 40.20%
Operating Performance
With regard to the 2017 overall operating results, the Company had total
(Year 2017)
sales and service income of Baht 4,308.04 million, a decrease of Baht 68.92 million
or 1.57%. (When excluding the revenue from the construction cost under the
concession contract, the total revenue from the sales and services would be
Baht 4,032.39 million which was a decrease of Baht 226.32 million or 5.31%
due to a decrease of sale volume of raw water). In 2017, the Company can
manage the cost of raw water business, especially that of raw water and
electricity. As a result, the cost of raw water sales decreased by Baht 215.14
million or 18.70% from the previous year. The gross margin decreased slightly
by Baht 61.45 million or 2.86% to Baht 2,083.50 million. However, the Company
had higher selling and administrative expenses of Baht 40.42 million, mainly from
legal consultant expenses and others. While the financial cost increased by
Baht 21.29 million because the Company recorded interest expenses from the
project loans which were not classified as a loan to be capitalized in 2017.
		
From the above reasons, the net profit of the Company was Baht 1,232.02
million, decreased by Baht 86.59 million or 6.57%, which was the shareholders'
equity in the amount of Baht 1,221.18 million baht, decreased by 88.05 million baht
or 6.73% comparing to the year 2016.
		
From the operating performance in 2017 of the company and its subsidiaries,
the profit margin was slightly decreased when comparing to 2016 due to a decrease
of sale of raw water but the Company can control its cost effectively since the
primary profit ratio was higher to 51.67% and the net profit margin of 30.55%,
quite close to the previous year. However, the return on equity (ROE) was
decreased to 12.15% and the return on asset (ROA) was decreased to 6.21%
which was lower than the ROE and ROA in 2016 due to a decrease of net profit
and the Company’s investment in a large-scale project to cope with the future
demand of water. As for the liquidity in 2017, current ratio, quick ratio and cash
flow liquidity increased. While the debt to equity ratio dropped to 0.88 times as
a result of the repayment of due date loan. The company’s solvency is still at the
good level with the debt service coverage ratio (DSCR) of 2.26 times, quite close
to the previous year.
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http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html Information from Investor Relations in the topic of Description and
Analysis of the Management in the year 2017
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Name
Type of Business/
Character of Business
Transaction
Head Office

1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญในรอบปี
หน่วย : ล้านบาท
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2560
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน ดบ. จ่าย
และภาษี (EBIT)
EBITDA
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระ
ดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทงั้ หมด (%)
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหนี้สิน (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

5,613.22
110,717.59
9,719.80
70,146.79
40,570.80
6,216.00
7,919.16

2559

2558

เปลี่ยนแปลง
ปี 2560 กับ 2559
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

6,271.66 7,336.50 (658.44)
106,901.41 97,421.19 3,816.18
11,534.60 8,616.97 (1,814.80)
69,186.81 61,619.84
959.98
37,714.60 35,801.36 2,856.20
5,614.62 6,968.38
601.38
7,128.06 8,484.34
791.10

11,363.41 10,424.06 11,311.11
5,999.61 4,787.69 6,149.09

(10.50)
3.57
(15.73)
1.39
7.57
10.71
11.10

939.35
1,211.92

9.01
25.31

21.54
28.43
0.58
4.13

17.22
25.64
0.54
3.05

22.69
31.31
0.85
3.63

4.32
2.79
0.04
1.08

25.09
10.88
7.41
35.41

5.42
8.00
63.36
1.73

4.48
8.00
64.71
1.83

6.31
9.00
63.25
1.72

0.94
0.00
(1.35)
(0.10)

20.98
0.00
(2.09)
(5.70)

1.6	 Financial Summary
Unit : Million Baht

2017

2016

2015

Change in
2017 & 2018
Increase/ Percentage
Decrease

Financial position and
operating performance
5,613.22
110,717.59
9,719.80
70,146.79
40,570.80
6,216.00
7,919.16

6,271.66 7,336.50 (658.44)
106,901.41 97,421.19 3,816.18
11,534.60 8,616.97 (1,814.80)
69,186.81 61,619.84
959.98
37,714.60 35,801.36 2,856.20
5,614.62 6,968.38
601.38
7,128.06 8,484.34
791.10

11,363.41 10,424.06 11,311.11
5,999.61 4,787.69 6,149.09
21.54
28.43
0.58
4.13
5.42
8.00
63.36
1.73

17.22
25.64
0.54
3.05
4.48
8.00
64.71
1.83

22.69
31.31
0.85
3.63
6.31
9.00
63.25
1.72

(10.50)
3.57
(15.73)
1.39
7.57
10.71
11.10

939.35
1,211.92

9.01
25.31

4.32
2.79
0.04
1.08
0.94
0.00
(1.35)
(0.10)

25.09
10.88
7.41
35.41
20.98
0.00
(2.09)
(5.70)
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Current assets
Total assets
Current liabilities
Total liabilities
Equities
Operating profit
Earnings before interest,
expense & tax (EBIT)
EBITDA
Net income
Financial Ratio
Net profit margin (%)
Operating profit margin (%)
Current ratio (times)
Interest coverage ratio (times)
Return on assets (%)
Average collection period (days)
Debt ratio (%)
Debt to equity ratio (times)
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
Factors effects on the main business.

044
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ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบหลักต่อกิจการภายใต้ความท้าทาย
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. ปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบ เนื่องจากแหล่งน�้ำดิบ
ได้รบั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดปัญหาน�ำ้ เสีย น�ำ้ เค็ม น�ำ้ ท่วม
และภัยแล้ง
2. ท่อเก่า อายุการใช้งานนานช�ำรุดหมดสภาพใช้งาน
ส่งผลกระทบต่ออัตราน�้ำสูญเสีย
3. ต้นทุนน�ำ้ ประปาทีซ่ อื้ จากโครงการเอกชนร่วมลงทุน
มีราคาสูง
4. ความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา
ขนาดใหญ่
5. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ
เร่งเพิ่มให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

Factors effects on the main business under
the important challenges as follow :
1. The problem of raw water shortage due
to the source of raw water affected from global
warming, changed environment, variant weather that
cause the problem of waste water, saline water,
flood and drought.
2. The pipes are so old due to long service
life, broken pipes effect on the rate of the highest
waste water.
3. The cost of the pipe water is so expensive
that bought from Public Private Partnership (PPP).
4. The readiness of the big pipe water
production of construction projects.
5. The policy of Thai government in supporting
the other sectors speed to increase the service
of the pipe water to the people in the region.

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
Trend and Industry in the future
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.3–3.8 โดยมีปัจจัย สนับสนุนจากการฟื้นตัวของ
การส่งออกตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
และราคาสินค้าในตลาดโลก การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐที่อยู่ในเกณฑ์สูง การปรับตัวดีขึ้นของการผลิตสินค้า
เกษตรและราคาสินค้าเกษตรทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ดขี นึ้ การขยายตัว
ของภาคการท่องเที่ยวที่ยังสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และการปรับตัวดีขึ้นของตลาดรถยนต์ในประเทศ
ในอนาคตการลงทุ น ก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐ ความสนใจของต่างชาติ
ทีจ่ ะลงทุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development : EEC) แนวโน้ม
ของตลาดผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ก� ำ ลั ง เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว
ในหลายประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย จีน และ
กลุม่ ประเทศอาเซียนรวมทัง้ ไทยได้กอ่ ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
อย่างมหาศาล โดยจะน�ำไปสูค่ วามต้องการลงทุนในด้านต่างๆ
ซึง่ ทัง้ หมดจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศ
ปี 2560 กปภ. การประปาส่วนภูมภิ าคมีจำ� นวนผูใ้ ช้นำ�้
รวม 4.28 ล้านราย ปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่าย 1,232 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จ�ำนวน 12 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
เพิ่มร้อยละ 0.98 จากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และแนวโน้ ม ภาคอุ ต สาหกรรมใช้ น�้ ำ จาก
บ่อบาดาลมากขึน้ รวมทัง้ นโยบายภาครัฐทีใ่ ห้หน่วยงานต่างๆ
เร่งเพิ่มการให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชนมากขึ้น
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The economic situation in 2017 expected to
expand 3.3-3.8 percent. The factors are supported
from the recovery of the export in accordance with
the partner countries economic recovery and the
price of goods in the world market. Moreover,
the expansion of thai government investment is
so high criteria. The price of agicultural goods is
better price. The expansion of Tourism supports
Thai economic and domestic car market continuity.
In the future, the investment in the construction
of communication infrastructure’s government.
The interest of the foreigners that invest in the
Eastern Economic Corridor Development : EEC).
The trend of the era of digital consumer market
has grown quickly in many Asian countries.
For example, Idian, China and the group of Asian
Countries including Thailand that lead to the huge
business opportunities both the demand of all sides
of investment. All of these have promoted all sides
of investment and the expansion of the domestic
private investment.
In the year 2017, The Provincial Waterworks
Authority (PWA) has the water users 4.28 million
people and the water volume is 1,232 million cubic
metre that increase from the year 2016 as the
quantity 12 million cubic metre or 0.98 percent
due to the natural disaster. The trend of the industry
has used the ground water including the government
policy that regulates the departments speed up
more service of the pipe water to the people.
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2560
ผังโครงสร้างการบริหารงาน การประปาส่วนภูมิภาค
2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560
29 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2560
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2.4 โครงสร้างอัตราก�ำลัง ปี 2558-2560
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2.4 โครงสร้างอัตราก�ำลัง ปี 2558-2560

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560
29 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการรักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559-ปัจจุบัน)
- รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ.
ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุม ครัง้ ที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559
- ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
- รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
- อายุ 56 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รก.)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2556

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ.
รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
(พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560
29 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการรักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559-ปัจจุบัน)
- รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ.
ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุม ครัง้ ที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559
- ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
- รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
- อายุ 56 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รก.)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2556

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ.
รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
(พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายมณฑล สุดประเสริฐ
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- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555-ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว้ า่ การ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48
วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101 พ.ศ. 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
- หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2556

- หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง
(ผูน้ ำ� เมือง) รุน่ ที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ ่ น ที่ 9 จั ด โดย มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า
ร่ ว มกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย
พ.ศ. 2559
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
- รองเลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอบ.ต.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- รองประธานอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 59 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมอนามัย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์
- วุฒิบัตรความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
- หลักสูตร Internationnal Leadership Development
สถาบัน Course on Community Organization for
Health and Development Asian Health Institute
(AHI), Japan พ.ศ. 2539
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 32
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544

- หลักสูตร Executive Program สถาบัน University
of Michigan Ross School Executive Education,
USA พ.ศ. 2550
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554
- หลั ก สู ต รการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560
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- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- รองประธานกรรมการอิสระ
- รองประธานอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

นายประยูร รัตนเสนีย์

นายประยูร รัตนเสนีย์

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
- อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 55 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่น 41 วิทยาลัยการปกครอง
พ.ศ. 2539
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2547

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2555 -2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2560
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ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
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- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- รองประธานอนุ ก รรมการกฎหมายและการอุ ท ธรณ์
ร้องทุกข์ของ กปภ.
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรนายต�ำรวจสัญญาบัตร นบ.รบ. รุ่นที่ 15
- หลักสูตรผู้น�ำหน่วย ตชด. / การส่งก�ำลังทางอากาศ
(โดดร่ม)
- หลักสูตร Public Sector Management
มหาวิทยาลัย Canberra ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2536
- หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่น 43 วิทยาลัยปกครอง พ.ศ. 2540
- หลักสูตร Cleaner Production สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย (เอไอที) พ.ศ. 2543
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2548
- หลักสูตร Senior Executive Development Program
GRIPS สถาบัน National Graduate Institute for
Policy studies ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2555-2556

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2559
- หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
- นายอ�ำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
- นายอ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- นายอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบ.ต.)
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมการปกครอง
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

นายจรินทร์ จักกะพาก

นายจรินทร์ จักกะพาก

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อายุ 58 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2556
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2557
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นายเวทย์ นุชเจริญ

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- กรรมการอิสระ
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Commercial Credit Skill Assessment
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบัน
การเงิน รุ่นที่ 14 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย พ.ศ. 2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการทางการค้า พ.ศ. 2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตร RCP รุ่น 31
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2556
- หลักสูตร DAP รุ่น SEC
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2558
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดกลาง
ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
ภาคกลาง-ภาคตะวันออก-ภาคใต้
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงานธุรกิจ
รายย่อยฯ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สระบุรีเท็คนิค คอนกรีต จ�ำกัด
- ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด
- ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เหมราช คลีนวอเตอร์ จ�ำกัด
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

- หลักสูตร DCP รุ่น 124 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร BMD รุ่น 3 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2559
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย (นบท.)
ส�ำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด
รุ่นที่ 31 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน่ ที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. 2558

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
- รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
และระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- กรรมการอิสระ
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อายุ 59 ปี

ต�ำแหน่งงานปี 2560
- ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง
- กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
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- กรรมการและเลขานุการ กปภ.
(ตามมติคณะกรรมการ กปภ.
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559-30 ก.ค. 2560)
- อนุกรรมการกฎหมาย และการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ของ กปภ.
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- ลาออกจากต�ำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ค. 2560
- อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมชลประทานและชายฝั่ง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที)
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง มหาวิทยาลัย Tohoku
ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 85 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2550

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
- ผู้อ�ำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- ผู้ว่าการ กปภ.
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ (รก.ผวก.)

- กรรมการและเลขานุการ กปภ. (ตามมติคณะกรรมการ
กปภ. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555-ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการกฎหมาย และการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ของ กปภ.
ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 30 ก.ค. 2560-ปัจจุบัน
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2560-ปัจจุบัน
- อายุ 59 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2) กปภ.
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ.
ต�ำแหน่งงานปี 2560
- รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
- รักษาการแทนผู้ว่าการ
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลั ก สู ต ร Diploma in Sanitary Engineering
(with Distinction), International Institute for
Hydraulic and Environmental, Delft, the
NETHERLANDS พ.ศ. 2531
- หลักสูตร Certificate, Water Supply Engineering
Training Course Foundation de Leau, La Souteraine,
FRANCE พ.ศ. 2531
- หลักสูตร Certificate, Computerized System for
Water Business, British Council Program Thames
Water Head Office, Reading, ENGLAND พ.ศ. 2534
- Certificate, Seminar on the Use of Consulting
Services, Asian Development Bank Bangkok,
THAILAND พ.ศ. 2543

- Certificate, Seminar on the Use of Consulting
Services, Asian Development Bank Bangkok,
THAILAND พ.ศ. 2543
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ Mini MBA.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549
- หลักสูตร Certificate of Executive Education,
Executive Development Program Fiscal Policy
Research Institute Foundation, Thailand In
cooperation with Maxwell School of Syracuse
University, USA พ.ศ. 2553
- Certificate, Short Course on Public-Private
Partnerships in the Water Sector UNESCO-IHE,
Delft, the NETHERLANDS พ.ศ. 2554
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2555

คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2560
ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

นายเสรี ศุภราทิตย์

นายเธียรชัย ประมูลมาก

Mr. Seree Supratid

Mr. Thienchai Pramoonmark

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
และชายฝั่ง Tohoku University
- หลักสูตรการประชุมชลประทานโลก
ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร SHAPING THAILAND FUTURE
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governor
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ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ว่าการ กปภ.

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor (Strategic Plan)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นางสาวประภา พวงแก้ว

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์		

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลั ก สู ต ร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
- หลักสูตร PROFESSIONAL CONTROLLER
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชินูปถัมภ์
- หลักสูตร UPDATE รายงานทิศทางของนักบัญชีไทย
กับ AEC บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
- หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชินูปถัมภ์
- หลักสูตร เจาะลึกเศรษฐกิจและมาตรฐานบัญชีอาเซียน
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma, Diploma in Sanitary Engineering,
IHE, Delft, The Netherlands
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร MINI MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Miss. Prapa Poungkeaw
Deputy Governor (Finance)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2)
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ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Mr. Somchai Montburinont
Deputy Governor (Technical Affairs)
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นายกฤษฎา ศังขมณี

นายชโยดม กาญจโนมัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร ภาวะผู้น�ำ : สู่การยกระดับผลประกอบการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ
ส�ำนักอัยการสูงสุด และส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สาชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร TEMASEK FOUNDATION WATER
LEADERSHIP ประเทศสิงคโปร์ Temasek Foundation
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รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Mr. Kritsada Sunkhamani
Deputy Governor (Administration)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) รก. รองผู้ว่าการ (บริหาร)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Mr. Chayodom Kanchanomai
Deputy Governor (Operation 1)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร การเมืองปกครองในระบบฯ นักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
องค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ
ส�ำนักอัยการสูงสุด และ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร ภาวะผู้น�ำ : สู่การยกระดับผลประกอบการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Miss Tassanee Saetia
Deputy Governor (Operation 2)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

065

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Mr. Eakachai Attakanna
Deputy Governor (Operation 3)

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท M.I.P., STUTTGART UNIVERSITY
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลั ก สู ต ร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
- หลักสูตร URBAN WATER SERVICE MANAGEMENT &
HRD, JICA เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร ADVANCE MANAGEMENT COURSE WATER
LEADER, K-Water สาธารณรัฐเกาหลี
- หลักสูตร NO-DIG BANGKOK SUMMIT 2013,
The International Society for Trenchless
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รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Mr. Chompol Chokeponguedomchai
Deputy Governor (Operation 4)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Deputy Governor (Operation 5)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.

นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
Mr. Bumrungsak Chingwangtakor
Assistant Governor (Office of Governor)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Miss Ajchariya Apaiwongse
Assistant Governor (Finance)
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นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Mr. Niwat Satitkanchana
Assistant Governor (Information Technology)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Mrs. Surattana Boonpienpol
Assistant Governor (Office of Corporate
Communications and Customer Service)
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นายวิโรจน์ ใบแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
Mr. Wirote Baikaew
Assistant Governor (Office of the Auditors)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Mr. Vutinun Pothongnark
Assistant Governor (Technical Affairs)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
Mr. Voravuth Paosila
Assistant Governor (Administration 2)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Mr. Pisit Hongvanishkul
Assistant Governor (Strategic Plan)

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิเขต 1-10

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
Mr. Surachai Cheapaeng
Director (Regional Office 1)

นายบุญยก คงกิจ
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
Mr. Bunyok Kong-git
Director (Regional Office 4)
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นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
Mr. Chakrapong Kamchan
Director (Regional Office 3)

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
Mr. Prakob Pittayaporn
Director (Regional Office 2)
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นายมงคล วัลยะเสวี
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
Mr. Mongkol Valyasevi
Director (Regional Office 5)
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นายเสริม หึกขุนทด
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
Mr. Serm Heukkhuntod
Director (Regional Office 6)

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
Mr. Thaweewat Nimvorapan
Director (Regional Office 7)

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
Mr. Sarid Asaneejarugjit
Director (Regional Office 8)

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Mr. Kitithep Leakhavipat
Director (Regional Office 10)
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นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
Mr. Lakchai Pattanajareon
Director (Regional Office 9)
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�ำปี 2560
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ชื่อ - นามสกุล
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย
นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์
นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์
นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง
นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์
นายวิโรจน์ เสือทิม
นายวิชาญ นิ่งน้อย

ต�ำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ กปภ.
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

รายนามผู้บริหาร ประจ�ำปี 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ต�ำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการผู้ว่าการ กปภ.
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ กปภ.
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ชื่อ - นามสกุล
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
นายเธียรชัย ประมูลมาก
นางสาวประภา พวงแก้ว
นายกฤษฎา ศังขมณี
นายชโยดม กาญจโนมัย
นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย
นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
นางสุรัตนา บุญเพียรผล
นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
นายวิโรจน์ ใบแก้ว
นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
นายวรวุฒิ เป้าศิลา
นายนิธิศ ทองสอาด
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
นางสมภัทร ชูอิสสระ
นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
นายอดุลย์ แสงทอง
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
นายจิรายุ ชยางศุ
นางปัทมา หวังวิวัฒนา
นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์
นายจ�ำเนียร เมืองจันทร์
นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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ชื่อ - นามสกุล
นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
นางจุฬาทิพ พลกุล
นายสุรชัย เล็บสิงห์
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
นายประทีป กุศลวัฒนะ
นายสมเกียรติ บุญจันทร์
นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
นางนาตยา เสาวธารพงศ์
นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
นายประกอบ พิทยาภรณ์
นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์
นายบุญยก คงกิจ
นายมงคล วัลยะเสวี
นายเสริม หึกขุนทด
นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์
นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์
นายวิทยา สามสุวรรณ
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
นายสมศักดิ์ วินิจกุล
เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
นายวิโรจน์ เสือทิม
นายสุทัศน์ นุชปาน
นายวิชาญ นิ่งน้อย
นายอัษฎา ชูสิน
นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์
นายปฏิญญา เพ็ชรมาก

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 2
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 4
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 5
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.					
หน่วยงาน

รวม
3
1
2
23
2
40
18
80
35
13
21
44
5
31
34
47
28
5
90
35
16
106
129
44
5
75
29
73
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จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ว่าการ พนักงาน ประจ�
ำ รายเดือน
3
1
2
23
2
40
18
80
35
13
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5
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34
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5
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33
2
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5
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การประปาส่วนภูมิภาค
สายงานผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักผู้ว่าการ
ส�ำนักผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สายงานส�ำนักตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

หน่วยงาน
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รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
ส�ำนักปฏิบัติการ 1
ส�ำนักปฏิบัติการ 2
ส�ำนักปฏิบัติการ 3
ส�ำนักปฏิบัติการ 4
ส�ำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม
ผู้ว่าการ พนักงาน ประจ�
ำ รายเดือน
74
74
52
52
14
14
16
16
15
15
16
16
14
14
876
19
895
1,051
21
1,072
753
23
776
799
26
825
672
12
8
692
772
43
815
594
18
612
625
37
662
737
27
764
718
20
738
8,830
248
8
9,086

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.					
หน่วยงาน

077

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม
ผู้ว่าการ พนักงาน ประจ�
ำ รายเดือน
1
5
6
1
1
3
3
21
21
2
2
42
13
55
19
19
79
79
37
37
13
13
22
22
48
48
6
6
37
37
33
33
48
48
29
29
5
5
92
92
34
2
36
15
15
106
106
135
135
45
1
46
5
5
75
75
31
31
74
74
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การประปาส่วนภูมิภาค
สายงานผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักผู้ว่าการ
ส�ำนักผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สายงานส�ำนักตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

หน่วยงาน
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รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
ส�ำนักปฏิบัติการ 1
ส�ำนักปฏิบัติการ 2
ส�ำนักปฏิบัติการ 3
ส�ำนักปฏิบัติการ 4
ส�ำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม
ผู้ว่าการ พนักงาน ประจ�
ำ รายเดือน
85
85
53
53
15
15
16
16
16
16
17
17
15
15
891
19
910
1,080
23
1,103
786
28
814
815
22
837
679
13
8
700
791
43
834
607
20
627
634
42
676
759
28
787
741
26
767
1
9,062
280
8
9,351

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.					
หน่วยงาน
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จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม
ผู้ว่าการ พนักงาน ประจ�
ำ รายเดือน
1
5
6
3
3
3
3
23
23
2
2
42
12
54
18
18
81
81
35
35
12
12
23
23
49
49
3
3
37
37
36
36
47
47
28
28
5
5
90
90
31
31
12
12
112
112
136
136
45
45
6
1
7
70
1
71
28
28
76
76
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การประปาส่วนภูมิภาค
สายงานผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักผู้ว่าการ
ส�ำนักผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สายงานส�ำนักตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม
ผู้ว่าการ พนักงาน ประจ�
ำ รายเดือน
81
81
53
53
16
16
13
13
18
18
15
15
16
16
845
57
902
1,071
6 1,077
766
28
794
794
5
799
603
36
639
768
28
796
595
10
605
620
39
659
751
42
793
732
27
759
1
8,815
0
292 9,108

หน่วยงาน
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รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
ส�ำนักปฏิบัติการ 1
ส�ำนักปฏิบัติการ 2
ส�ำนักปฏิบัติการ 3
ส�ำนักปฏิบัติการ 4
ส�ำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม

การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วย : บาท

ประเภทรายการ
ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

4,059,007,548.32

4,089,784,586.88

4,350,439,718.81

3. โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.
Capital and structure of PWA’s shareholders
3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.
PWA’s Loans
3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
Remittance Payment
Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017
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3.1	 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวมทุน

2560

2559

2558

2,204.44
30,919.65
7,756.49
(309.78)
40,570.80

2,204.44
30,919.65
4,728.48
(137.97)
37,714.60

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

3.2	 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.
(หน่วย : ล้านบาท)

2560
เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

2558

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน

-

953.81

-

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

-

1,000.00

-

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค

13,460.00

12,360.00

12,600.00

14,222.87

14,313.81

12,600.00

รวมหนี้เงินกู้

082

762.87

2559

3.3	 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
(หน่วย : ล้านบาท)

การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
รวมเงินน�ำส่งรัฐ

2560

2559

2558

2,971.60

2,800.00

3,057.00

2,971.60

2,800.00

3,057.00

3.1	 Capital and structure of PWA's shareholders

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

2017

2016

2015

2,204.44
30,919.65
7,756.49
(309.78)
40,570.80

2,204.44
30,919.65
4,728.48
(137.97)
37,714.60

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

3.2	 PWA's Loans
(Unit : Million Baht)

2017
Current portion of long-term loans from
financial institutions

762.87

2016

2015

-

-

Long-term loans from financial institutions

-

953.81

-

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

-

1,000.00

-

13,460.00

12,360.00

12,600.00

14,222.87

14,313.81

12,600.00

Long-term loans-PWA’s Bond
Total Loans

(Unit : Million Baht)

Remittance Payment

2016

2015

2,971.60

2,800.00

3,057.00

2,971.60

2,800.00

3,057.00

083

Total Remittance

2017
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3.3	 Remittance Payment

4. การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต
4.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2560-2563

084

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
Cooperates with Public Private Partnership (PPP)

4.1	 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2560-2563

ล�ำดับ กปภ.
ข.

กปภ. สาขา

วงเงินลงทุนเต็ม
โครงการ (บาท)

งบประมาณที่มาของเงินทุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินกู้ในประเทศ

สถานะโครงการ
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1. ปีงบประมาณ 2560
7,257,749,300				
1.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%) 1,270,840,200				
1 3 กาญจนบุรี - ท่ามะกา
748,598,200 561,448,650 187,149,550		 - รอลงนามสัญญา
2 6 ชัยภูมิ - (บ้านเขว้า)
522,242,000 391,681,500 130,560,500		 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
1.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%) 365,780,100
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		
					
1 3 กาญจนบุรี (เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี)
288,791,000 216,593,250 72,197,750		 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
2 7 นครพนม (เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม)
76,989,100
57,741,825 19,247,275		 - อยูร่ ะหว่างการส�ำรวจออกแบบ
1.3 ปรับปรุงขยาย (เงินกู้ในประเทศ 100%)
5,621,129,000				
1 6 ขอนแก่น - น�้ำพอง (ส่วนที่ 1 - 3)
2,227,929,000
2,227,929,000 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
2 1 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 - 2 3,393,200,000
3,393,200,000 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
2. ปีงบประมาณ 2561
10,192,107,700				
2.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :
7,788,416,000
เงินกู้ในประเทศ 25%) รองรับ EEC				
1 1 ชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) 4,589,095,000 3,441,821,250
1,147,273,750 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
			 ระยะที่ 1 - 2 (รองรับ EEC)
2 1 บ้านฉาง (รองรับ EEC)
1,514,700,000 1,136,025,000
378,675,000 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
3 1 “พนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) 1,684,621,000 1,263,465,750
421,155,250 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
			 (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC)”
2.2 ปรับปรุงขยาย - งบกลุ่มภาค
2,403,691,700
(เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)					
1 7 อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวล�ำภู
2,138,400,000 1,603,800,000
534,600,000 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
2 5 นราธิวาส
200,745,000 150,558,750
50,186,250 - รอลงนามสัญญา
3 9 เวียงเชียงของ
64,546,700
48,410,025
16,136,675 - อยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
			 (รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
3. ปีงบประมาณ 2562
1,676,219,000				
3.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :
296,598,000
เงินกู้ในประเทศ 25%) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ				
1 5 สุไหงโกลก - (ตากใบ)
296,598,000 222,448,500
74,149,500
			 (เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส)		
3.2 ปรับปรุงขยายเพื่อรองรับแผนงานบูรณาการ
1,379,621,000				 อยู่ระหว่าง
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจภายใน					 การจัดสรรงบประมาณ
ประเทศ (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)			
1 4 นครศรีธรรมราช
1,379,621,000 1,034,715,750
344,905,250
4. ปีงบประมาณ 2563
4,880,025,000				
4.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :
1,591,936,000
เงินกู้ในประเทศ 25%)				
1 4 เกาะสมุย ระยะที่ 2
1,591,936,000 1,193,952,000
397,984,000
4.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :
1,500,000,000
เงินกู้ในประเทศ 25%) รองรับ EEC				
1 1 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (รองรับ EEC) 1,500,000,000 1,125,000,000
375,000,000
4.3 ปรับปรุงขยายเพื่อรองรับแผนงานบูรณาการ
1,788,089,000				 อยู่ระหว่างการจัดเตรียม
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจภายใน					 ความพร้อมโครงการ
ประเทศ (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)							
1 9 แม่สาย - (แม่จัน) - (ห้วยไคร้) - (เชียงแสน)
916,094,000 687,070,500
- 229,023,500.000
2 4 กระบี่ - (หนองทะเล) - (เขาพนม) ระยะที่ 1 - 2
871,995,000 653,996,250
- 217,998,750.000
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4.2	 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ
1. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)1
กิจกรรม

ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวันที่

บริษัทร่วมทุน

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

เงื่อนไขสัญญา

1.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ. สาขา
ปทุมธานีและสาขารังสิต
จังหวัดปทุมธานี

25 ปี
31 ส.ค. 2538

บจก. ประปาปทุมธานี

4,337
(เงินลงทุนสัญญาเดิม)

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 15 ต.ค. 2541 ถึง 14 ต.ค. 2566
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตราค่าน�ำ้
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนด
ปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาปทุมธานี สาขารังสิต
สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี

1.2 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
สาขาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

775
(เงินลงทุนสัญญาใหม่)

บจก. ประปาฉะเชิงเทรา
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- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 1 เม.ย. 2546 ถึง 31 มี.ค. 2571
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตราค่าน�ำ้
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนด
ปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา

การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)
2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate)2
กิจกรรม
2.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
สาขาราชบุรีและ
สาขาสมุทรสงคราม
จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2.3 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
สาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน
และสาขาสมุทรสาคร
จังหวัดนครปฐม และ 		
จังหวัดสมุทรสาคร

ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวันที่

บริษัทร่วมทุน

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

เงื่อนไขสัญญา

30 ปี
23 มิ.ย. 2542

บจก. เอ็กคอมธารา
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- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 7 เม.ย. 2544 ถึง 6 เม.ย. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตราค่าน�ำ้
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนด
ปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาราชบุรี
และสาขาสมุทรสงคราม
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10 ปี
28 ต.ค. 2542
สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

บจก. R.E.Q. Water
Services

30 ปี
21 ก.ย. 2543

บริษัท วีเคซีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บมจ. ทีทีดับบลิว

8,375

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 15 ธ.ค. 2543 ถึง 14 ธ.ค. 2568
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด น�ำ้ ผิวดินจ�ำนวน 16,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
และ น�้ำ RO จ�ำนวน 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตราค่าน�ำ้
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนด
ปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาภูเก็ต
- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 ก.ค. 2577
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตราค่าน�ำ้
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนด
ปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย
สาขาสมุทรสาคร และสาขานครปฐม
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การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)
3. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)3
กิจกรรม
3.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
สาขาระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวันที่

บริษัทร่วมทุน

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

เงื่อนไขสัญญา

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เทียม
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- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 12 ก.ค. 2549 ถึง 11 ต.ค. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตราค่าน�ำ้
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนด
ปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาระยอง

หมายเหตุ : 1 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กปภ. ในระบบผลิตและระบบจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา โดยเอกชนด�ำเนินการออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
		 ด�ำเนินการผลิตดูแลรักษาระบบผลิตและโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาสัญญาร่วมทุน
2 BOO (Build-Own-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างระบบผลิต - จ่ายน�้ำประปา พร้อมทั้งด�ำเนินการผลิตและขายน�้ำให้แก่ กปภ. ในลักษณะ Bulk Sale โดยเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
		 ทั้งหมดตลอดอายุสัญญา
3 BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นโครงการทีใ่ ห้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างระบบผลิต - จ่ายน�ำ้ ประปา และโอนทรัพย์สน
ิ ให้แก่ กปภ. ทันทีทกี่ อ่ สร้างเสร็จโดย กปภ. จะให้เอกชนเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ประปาขาย
		 ให้แก่ กปภ.

4.2	 Cooperates with Public Private Partnership (PPP).
PWA cooperates with Public Private Partnership (PPP) that six projects have 500 million baht up.
1. Public Private Partnership (PPP) in the term of BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).1
Activity

Duration of
Contract./
Assign a date Cooperated Company
to.

1.1 Public Private Partnership
25 years.
(PPP) produce tap water 31 Aug 1995.
in order to sell 		
Pathumthani Waterworks
and Rungsit Waterworks.

1.2 Public Private Partnership
(PPP) produce tap water
in order to sell
Chachoengsao
Waterworks.

Pathumthani Co., Ltd.

25 years. Chachoengsao Co., Ltd.
9 Nov 2000.

Value of Project.
(Million baht)

Term of contract.

- The contract commenced from 15 Oct 1998 to
14 Oct 2023.
- The production capacity is 288,000 cubic metre/day.
- The water price rate is specified from the
775
calculation formula and changed customer
(New Investment Fund)
price index (CPI) every year. So, the minimum
water quantity purchased are determined.
- The water distribution area are Pathumthani,
Rungsit, Klongluang and Thayaburi Waterworks.
4,337
(Old Investment Fund)

654

- The contract commenced from 1 April 2003 to
31 March 2028.
- The production capacity is 37,200 cubic metre/day.
- The water price rate is specified from the
calculation formula and changed customer price
index (CPI) every year. So, the minimum water
quantity purchased are determined.
- The water distribution area is Chachoengsao
Waterworks.
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PWA cooperates with Public Private Partnership (PPP) that six projects have 500 million baht up.
2. Public Private Partnership (PPP) in the term of BOO (Build-Own-Operate).2
Activity
Activity

Duration of
Contract./
Assign a date Cooperated Company
to.

2.1 Public Private Partnership
30 years.
(PPP) produce tap water 23 June 1999.
in order to sell Ratchaburi
Waterworks and
Samut Songkhram
Waterworks.

2.2 Public Private Partnership
(PPP) produce tap water
in order to sell
Phuket Waterworks
(Phuket province).

10 years
28 October
1999
that is
amended
contract to
extend to
25 years 27
December
2005.

Value of Project.
(Million baht)

Term of contract.

Egcomthara Co., Ltd.

781

- The contract commenced from 7 April 2002 to
6 April 2032.
- The water price rate is specified from calculation
formula and changed customer price index (CPI)
every year. So, the minimum water quantity
purchased are determined.
- The water distribution area is Ratchaburi Waterworks
and Samut Songkhram Waterworks .

R.E.Q. Co., Ltd.
(Water Services)

690

- The sale contract commenced from 15 December
2000 to 14 December 2025.
- The maximum production capacity of surface
water is 16,000 cubic meter per day and the
quantity of reversed osmosis is 12,000 cubic
meter per day.
- The water price rate is specified from calculation
formula and changed customer price index (CPI)
every year. So, the minimum purchased of water
quantity are determined.
- The water distribution area is the Phuket Waterworks.

Activity

Duration of
Contract./
Assign a date Cooperated Company
to.

2.3 Public Private Partnership
30 years
VKCS Co., Ltd.
(PPP) produces tap water 21 September (Thailand) is changed
in order to sell
into
2000.
Omnoi Waterworks,
Thai Tap Water public
Sampharn Waterworks and
Co., Ltd.
Samutsakorn Waterworks.
At the present named
TTW public Co., Ltd.

Value of Project.
(Million baht)

Term of contract.

8,375

- The sale contract commenced from 21 July 2014
to 20 July 2034.
- The maximum production capacity is 320,000
cubic meter per day .
- The water price rate is specified from calculation
formula and changed customer price index (CPI)
every year. So, theminimum purchased of water
quantity are determined.
- The water distribution area is Sampharn Waterworks,
Omnoi Waterworks and Nakhorn Prathom Waterworks.

PWA cooperates with Public Private Partnership (PPP) that six projects have 500 million baht up.
3. Public Private Partnership (PPP) in the term of BTO (Build-Transfer-Operate).3
Activity
3.1 Public Private Partnership
(PPP) produces tap water
in order to sell
Rayong Waterworks.

Duration of
Contract./
Assign a date Cooperated Company
to.
25 years
14 March
2006.

The group of UU
Consortium.

Value of Project.
(Million baht)

Term of contract.

593

- The contract commenced from 12 July 2006 to
11 Oct 2031.
- The maximum production capacity is 86,400 cubic
meter per day .
- The water price rate is specified from calculation
formula and changed customer price index (CPI)
every year. So, the minimum purchased of water
quantity are determined.
- The water distribution area is Phuket Waterworks.

Annotation : 1 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) is the project that open the opportunity to private to joint venture with PWA in the production system and the tap water distribution.
		 The private operates the design and the construction of production system.The ownership of sub-stations must be transferred to PWA free of charge upon completion of construction.
2 BOO (Build-Own-Operate) is the project that open the opportunity to private to invest in the production system and the tap water distribution. Moreover, the private operates the
		 production system and sell water to PWA in the bulk sale. The ownership of facilities constructed will be transferred to private all of the contract.
3 BTO (Build-Transfer-Operate) is the project that opens the opportunity to private to joint venture with PWA in the production system and the tap water distribution
		 The ownership of facilities constructed will be transferred to PWA immediatedly. Moreover, the private produces some tap water to sell for PWA.
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5. ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
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5.2 ภาพรวมการด�ำเนินงาน
Financial Analysis Report

5.1	 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
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การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน�้ำประปาในพื้นที่ในส่วนภูมิภาค 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) มีการบริหารจัดการพื้นที่บริการ แบ่งเป็น 5 ภาค 10 กปภ. เขต และ 234 กปภ. สาขา ผลการด�ำเนินงาน กปภ.
มีผู้ใช้น�้ำรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 มีผู้ใช้น�้ำรายใหม่เพิ่มขึ้น 204,250 ราย ท�ำให้ กปภ. มีผู้ใช้น�้ำในปี 2560
รวม 4,286,252 ราย มีปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายรวม 1,232.071 ล้านลูกบาศก์เมตร การด�ำเนินงานของ กปภ. ในปี 2560
มุ่งเน้นการสร้างรายได้ควบคู่กับการตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยในปี 2560 กปภ. ได้ลงทุนในโครงการปรับปรุงขยาย
ระบบประปา โครงการปรับปรุงเส้นท่อ โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังรับโอน และโครงการ
วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ เพิ่มโอกาส
ในการใช้นำ�้ สะอาดในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล รวมถึงการก่อสร้างระบบประปาโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อเป็น
การตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประเทศ
อาเซียน
นอกจากนี้ เพือ่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาในปี 2560 กปภ. ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการบริหารจัดการน�้ำของประเทศ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
เพื่อร่วมมือในการจัดหาแหล่งน�้ำเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบผลิตน�้ำประปาอย่างเพียงพอ MOU กับกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีภารกิจ
ในการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาทางหลวง เพือ่ บูรณาการการวางท่อประปากับ การสร้าง รักษาพืน้ ผิวทางหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ
และ MOU กับหน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม งานด้านพัฒนา
ระบบน�้ำ โดยเฉพาะการผลิตน�้ำประปาจากน�้ำทะเล (Desalination) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน�้ำประปาให้ตอบสนอง
ความต้องการใช้น�้ำทั่วทั้งภูมิภาค และลดข้อจ�ำกัดด้านแหล่งน�้ำที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
รวมถึง การนวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
โดยสนับสนุนพนักงานของ กปภ. คิดค้นชิ้นงานนวัตกรรม มอบรางวัล และขยายผลนวัตกรรมน�ำไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร
เช่น ระบบติดตามผลและแจ้งเตือนความผิดปกติการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่านระบบคลาวด์ การติดตั้งวาล์วควบคุม
แรงดัน (Pressure Reducing Valve : PRV) เครื่องดักฝุ่นละอองสารเคมีในขบวนการผลิตน�้ำประปา เครื่องบันทึก
ปริมาณการใช้น�้ำผ่านมาตรวัดแบบ Infrared เพื่อวิเคราะห์น�้ำสูญเสีย ชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่าย ชุดวัดความขุ่น
ด้วยระบบกระเจิงแสง เป็นต้น
กปภ. ได้สำ� รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทุกปี ในปี 2560 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้นำ�้ ต่อการให้บริการของ กปภ.
มีผลคะแนนการประเมินที่ระดับ 4 ซึ่งในปี 2560 กปภ. ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการให้บริการ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยปรับปรุงศูนย์บริการซ่อมท่อประปาให้มีความคล่องตัวภายใต้โครงการศูนย์ประปาทันใจ
โดยจัดส่งมิสเตอร์ประปาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
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ในการให้บริการตรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนา PWA Contact Center 1662
ให้เชื่อมโยงกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook Line Website และ Application
Spond และเพื่ อตอบสนองนโยบายภาครัฐ “Thailand 4.0” และการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นรัฐ บาลดิ จิ ทัล
ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน�ำมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC :
Government Easy Contact Center) มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และพัฒนาปรับปรุงช่องทางการท�ำธุรกรรมกับ กปภ.
โดยจัดท�ำ PWA Mobile Application 1662 เพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และติดต่อรับบริการจาก กปภ.
ได้ทุกที่ทุกเวลา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบ Smart Service โดยเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้ากับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการท�ำธุรกรรมกับ กปภ.
ในปี 2560 กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ขององค์กรที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในระบบประปา ความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์
และจัดการคุณภาพน�้ำ และความได้เปรียบขององค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน น�ำไปใช้ในการจัดท�ำกิจกรรม CSR ได้แก่
1) การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�้ำของชุมชนให้สะอาด
สวยงาม 2) การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจผู้บริโภค โดยจัดท�ำกิจกรรมในโครงการรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกในระดับครอบครัว
หรือหน่วยงานให้ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า โดยออกหน่วยตรวจซ่อมระบบประปาภายในบ้าน และร่วมศึกษาการใช้น�้ำอย่างประหยัด
ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ค่ายลูกเสือ จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นต้น เพื่อร่วมปรับปรุงระบบประปาภายในหน่วยงานดังกล่าวให้มีการใช้น้�ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และปลูกป่า
รักษาต้นน�ำ้ ในโครงการฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์ปา่ และน�ำ้ ภาคเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
และโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�ำ้ เพือ่ แผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5.2	 ภาพรวมการด�ำเนินงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นองค์กรที่ให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชน ซึ่งได้มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านคุณภาพของน�ำ้ ประปา และการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ปัจจุบนั ได้แบ่งสายการปฏิบตั งิ าน
ออกเป็น 5 ภาค หน่วยงานสนับสนุน 10 เขต หน่วยปฏิบัติการและบริการ 234 สาขา และหน่วยบริการย่อย 347 หน่วย
ในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อท�ำหน้าที่ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
ผลิ ต จั ด ส่ ง และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปา 24 ชั่ ว โมงควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพน�้ำ ประปา พั ฒ นาระบบผลิ ต และจ่ า ยน�้ ำ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ในปีงบประมาณ 2560 กปภ. ด�ำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) แผนปฏิบัติ
โดยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” (Customers
are delighted with water quality and excellent services) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ ด้านการบริการลูกค้า และด้านการเงิน) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและผลักดันตามค่านิยม พันธกิจ
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ความยั่งยืนของ กปภ. และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

ผลการด�ำนินงานด้านการเงิน
กปภ. มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ ร้อยละ 40.20 และได้นำ� เสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีทอี่ อกและปรับปรุงใหม่
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ข้อ 3
และ ข้อ 5 (3.5 และ 5.5)
ผลการด�ำเนินงานของ กปภ. ในปี 2560 มีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน 5,827.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
จ�ำนวน 4,713.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,114.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.64 โดยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
6,216.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 601.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จ�ำนวน 5,614.62 ล้านบาท
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รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการด�ำเนินงาน

2560

2559
รายได้จากการด�ำเนินงาน

6.86%

93.14%

7.61%

ปี 2560

ปี 2559

25,943.47
1,911.77

รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ 25,680.45
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
2,115.07
27,795.52
รวม

27,855.24

92.39%
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รายได้จากการด�ำเนินงาน ปี 2560 จ�ำนวน 27,855.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21
เปรียบเทียบกับปีกอ่ นเนือ่ งจากในปีนมี้ รี ายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการสุทธิ เพิม่ ขึน้ 263.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.02
สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 11.39 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร และรายได้ ค ่ า ติ ด ตั้ ง
และวางท่อ ลดลง 203.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

2560

ปี 2560
2.97%
7.17%
5.36%
4.03%
9.64%
20.10%
23.60%
27.13%

5,869.15
5,106.33
4,350.44
2,086.53
871.99
1,160.36
1,551.86
642.58
21,639.24

2559

ปี 2559
วัสดุการผลิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าจ้างและบริการ
วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
อื่นๆ
รวม

6,396.91
4,726.06
4,089.78
2,082.31
880.25
1,435.91
1,730.75
838.93
22,180.90

3.78%
7.80%
6.47%
3.97%
9.39%
18.44%
21.31%
28.84%

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 21,639.24 ล้านบาท ลดลง 541.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.44 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา จากการลดลงของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิตลดลง 527.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.25 เนื่องจาก
ค่าซื้อน�้ำดิบลดลง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการอัตราน�้ำสูญเสียในการค�ำนวณประมาณการหนี้สิน
จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าจ้างและบริการ วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุงและอื่นๆ ลดลงจ�ำนวน 480.16 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 15.22 เป็นผลมาจาก กปภ. ได้มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 380.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.05 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 260.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37
และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

097

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับด�ำเนินงาน
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับด�ำเนินงาน

2560

ปี 2560
2.27%
9.04%
10.47%
11.90%
13.39%
18.91%
34.02%

632.89
351.77
249.14
221.34
194.67
168.12
42.17
0.03
1,860.13

2559

ปี 2559
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าปรับ
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้อื่น
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ
รวม

548.15
316.10
110.93
224.72
264.16
133.57
66.35
4.62
1,668.60

0.28%
3.98%
8.00%
15.83%
13.47%
6.65%
18.94%

32.85%
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รายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับการด�ำเนินงานปี 2560 เพิม่ ขึน้ 191.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.48 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา
โดยในปีนี้ มีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 84.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.46 รายได้รับบริจาคจากเอกชน
ตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 34.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.87 รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชีลดลง 3.38 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 และรายได้เงินปันผล เพิม่ ขึน้ 35.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.28 เนือ่ งจาก บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 180.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท
(ในช่วงปีงบประมาณ 2560 ของ กปภ.) และมีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จ�ำนวน 153.82 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 20.06 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 69.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 และรายได้ดอกเบี้ยรับลดลง 24.18 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 36.44

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน

2560

ปี 2560
4.77%
1.75%
10.47%
39.99%

43.02%

76.07
70.72
18.52
3.10
8.43
176.84

2559

ปี 2559
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินค่าปรับจ่ายคืน
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
รวม

42.01
116.35
5.90
3.94
(13.06)
155.14

2.54%
3.80%

74.99%

27.08%
-8.41%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้น 21.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 21.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164.54 ขาดทุนจาก
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ลดลง 45.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.22 ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 34.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07
ค่าปรับจ่ายคืน เพิ่มขึ้น 12.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 213.90 และต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย ลดลง 0.84 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 21.32
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์

2560
1.01%
1.28%
5.07%
10.12%

100
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82.52%

ปี 2560
91,360.60
11,206.00
5,613.22
1,422.54
1,115.23
110,717.59

2559

ปี 2559
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นๆ
เงินลงทุนระยะยาว
รวม

85,215.15
12,243.36
6,271.66
2,056.01
1,115.23
106,901.41

1.04%
1.92%
5.87%
11.46%

79.71%

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 110,717.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,816.18 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.57 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบ ปีที่ผ่านมา โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 6,145.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในอาคาร
		 และสิ่งก่อสร้าง
2. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ลดลง 1,037.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.47
3. สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 658.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ประกอบด้วยรายการที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
		 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 2,606.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 608.26 ล้านบาท คิดเป็น
			 ร้อยละ 30.44
		 3.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ 1,148.07 ล้านบาท ลดลง 828.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.91
			 ประกอบด้วย
		 - เงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน 648.63 ล้านบาท
			 - เงินฝากธนาคารเพื่อค�้ำประกันสวัสดิการพนักงาน จ�ำนวน 499.44 ล้านบาท
		 3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,450.83 ล้านบาท ลดลง 553.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.63
		 3.4 วัสดุคงเหลือ 375.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.08

หนี้สิน
หนี้สิน

2560
0.10%
2.31%
2.88%
3.62%
5.50%
5.91%
13.86%
18.56%
19.19%
28.07%

ปี 2560
19,692.20
13,460.00
13,020.41
9,719.80
4,145.84
3,859.68
2,541.14
2,021.62
1,620.32
0.00
65.77
70,146.78

2559

ปี 2559
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายได้รับบริจาคจากราชการรอการรับรู้
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาฯ
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้
เงินประกันการใช้น�้ำ
และประกันตัวพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

17,533.23
12,360.00
13,614.93
11,534.61
3,407.18
4,166.49
2,264.62
1,944.95

0.06%
1.38%
1.97%
2.81%
3.27%
6.02%
4.93%
16.67%
19.68%
17.87%
25.34%

1,363.90
953.81
43.08
69,186.80
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�ำนวน 70,146.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
959.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 2,158.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.31 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี
เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ส�ำหรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยแสดงไว้เป็นรายได้
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
2. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 594.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 เนือ่ งจาก กปภ. ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
3. หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 1,814.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.73 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ลดลง 1,262.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.19 กปภ. จ่ายช�ำระหนี้พันธบัตรรัฐบาล ปี 2553 จ�ำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 762.86 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 549.41 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 37.54 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง 83.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 เงินล่วงหน้าค่าติดตั้งวางท่อลดลง
29.49 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7.32 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 51.53 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 9.47 เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน ค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ 123.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.22 และเงินน�ำส่งรัฐ
ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 171.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.46
4. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 276.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 และรายได้รับบริจาคจาก
ราชการรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 738.66 คิดเป็นร้อยละ 21.68 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาคจาก
การรับโอนทรัพย์สิน เป็นรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้
เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
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5. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ลดลง 306.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 เนื่องจาก กปภ.
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหนี้สินฯ ที่ลดลงเกิดจากในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการค�ำนวณประมาณการหนี้สินจาก
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
6. เงินประกันการใช้น�้ำและเงินประกันตัวพนักงาน เพิ่มขึ้น 76.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 เนื่องจากผู้ใช้น้�ำ
เพิ่มขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งเพิ่มขึ้น
7. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 256.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงาน
จะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนของทุน
ส่วนของทุน

2560

ปี 2560
5.43%
19.12%

76.21%
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-0.76%

30,919.65
7,756.50
2,204.44
(309.78)
40,570.81

2559

ปี 2559
งบประมาณอุดหนุน
ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร
ทุนประเดิม
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวม

30,919.65
4,728.48
2,204.44
(137.97)
37,714.60

5.85%
12.54%

81.98%

-0.37%

ส่วนของทุน
ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2560 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 40,570.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,856.21 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.57 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ทุน ประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุนจ�ำนวน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดิมจ�ำนวน 2,204.44 ล้านบาท
รวมเป็นทุน จ�ำนวน 33,124.09 ล้านบาท
2. ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�ำนวน 7,756.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,028.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.04
เกิดจากโอนผลก�ำไรส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 5,999.61 ล้านบาท หักด้วยน�ำเงินส่งรัฐ ปี 2560 จ�ำนวน 2,971.60 ล้านบาท
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กปภ. มีแหล่งทีม่ าของเงินทุนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปี 2560 ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 2,658.91 ล้านบาท
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้จ�ำนวน 19,692.20 ล้านบาท และพันธบัตร กปภ. จ�ำนวน 13,460 ล้านบาท
การใช้ไปของเงินทุนทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เงินสดในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,606.33 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จำ� นวน
91,360.60 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 11,206 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ เงินลงทุนระยะยาวอื่น
จ�ำนวน 1,115.23 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท

2560
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2,658.91
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
19,692.20
รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้
2,541.14
รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้
4,145.84
พันธบัตร กปภ.
13,460.00
- ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี 		
- ก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี
13,460.00
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
เงินสดในการประกอบการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

2559
3,921.23
17,533.23
2,264.62
3,407.18
13,360.00
1,000.00
12,360.00
หน่วย : ล้านบาท

2560
2,606.33
91,360.60
11,206.00

2559
1,998.07
85,215.15
12,243.36

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 2,606.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 608.26 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2559 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) – สุทธิ ปี 2560
11,485.96
(8,332.14)
(2,545.56)
608.26
1,998.07
2,606.33
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เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2560 มีจ�ำนวน 11,485.96 ล้านบาท ประกอบด้วย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน จ�ำนวน 12,114.72 ล้านบาท รายการ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ เงินสดรับจากก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 5,999.61 ล้านบาท และจากรายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีที่ไม่ใช่เงินสด
จ�ำนวน 6,115.11 ล้านบาท ได้แก่ รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร และหนี้สินด�ำเนินงานจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจ�ำนวน 8,332.14 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 2,545.56 ล้านบาท เนื่องจาก กปภ. น�ำรายได้ส่งรัฐ 2,800 ล้านบาท
จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าจ�ำนวน 1,922.18 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 1,635.75 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน
524.28 ล้านบาท และเงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 2,791.85 ล้านบาท และรับเงินจาก
พันธบัตรและเงินกู้ยืม ระยะยาว 1,544.79 ล้านบาท
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กิจกรรมด�ำเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

5.2	 Financial Analysis Report
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Overall operating performance
Provincial Waterworks Authority (PWA) is responsible for providing a service in public utility and water
supply with the commitment to continuously improve the quality of water supply and service efficiency.
PWA currently divides its operation lines into 5 areas with 10 supporting regional offices covering service
and operation areas of 234 branches and 356 sub-branches in 74 provinces nationwide (except Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakarn). Its main tasks include surveying and providing raw water sources as well as
producing, delivering and distributing 24-hour water supply. Besides PWA continues to improve the
quality of tap water and develop water supply and distribution systems to be efficient and effective with
customer-centric approach.
In budget year 2017, PWA has driven its operation according to the corporate strategic plan issue no. 3
(2017-2021) with a goal to achieve a vision “Customers are delighted with water quality and excellent
services” as its 4 Strategic Issues (Learning and Development, Water supply, Customer Service and Finance,
which must be in line with and connected to each other and drive core values and missions towards
the vision and sustainability of PWA as a High Performance Organization (HPO).
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. PWA presented
the financial statements which had been prepared in accordance with the Thai Financial Reporting
Standards issued and improved by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage
of His Majesty the King to be in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS).
The financial statements comprised the statement of financial position in which the equity method
is applied as at 30 September 2017 and the statement of comprehensive income for the year ended
30 September 2017 as presented in the Notes to the financial statements for the year ended
30 September 2017, clause 3 and 5 (3.5 and 5.5). From its operating result in 2016, PWA has net income
amounted to Baht 5,827.80 million when compared to Baht 4,713.35 million in 2016, increased
Baht 1,114.45 million or 23.64 percent. While the operating profit of 2017 was Baht 6,216.00 million,
increased Baht 601.38 million or 10.71 percent when compared to Baht 5,614.62 million in 2016.

Revenue and expense
Operating Income

2017

2016
Operating Income

6.86%

93.14%

Year
2017
25,943.47
1,911.77
27,855.24

7.61%

Year
2016

92.39%

Income from sales and service 25,680.45
Income from installation and piping 2,115.07
27,795.52
Total

The operating income for the year 2017 amounted to Baht 27,885.24 million, an increase of
Baht 59.72 million or 0.21 percent when compared to the previous year due to an increase in revenue
from water sale and service of Baht 263.02 million or 1.02 percent, which was partially caused by the
rising quantity of water distribution of 11.39 million cubic meters. However, the revenue of installation
and piping decreased by Baht 203.30 million or 9.61 percent.
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Operating expense
Operating expense

2017
2.97%
7.17%
5.36%
4.03%
9.64%
20.10%
23.60%
27.13%

Year
2017
5,869.15
5,106.33
4,350.44
2,086.53
871.99
1,160.36
1,551.86
642.58
21,639.24

2016

Year
2016
Manufacturing Materials
6,396.91
Depreciation and amortization
4,726.06
Expense on employees
4,089.78
Electricity expense
2,082.31
Wages and service
880.25
Operating material and maintenance 1,435.91
Cost of installation and piping
1,730.75
Others
838.93
Total
22,180.90

3.78%
7.80%
6.47%
3.97%
9.39%
18.44%
21.31%
28.84%
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The operating expense of Baht 21,639.24 million had decreased Baht 541.66 million or 2.44 percent
from the previous year due to the decrease in core expenses comprising material costs decreased by
Baht 527.76 million or 8.25 percent as a result of a decrease of the purchasing costs of raw water.
Besides there was a change of assumption in estimating loss rates in the calculation of provision for joint
venture agreement, wage and service, costs of operating materials and maintenance, leading to a total
decrease of Baht 480.16 million or 15.22 percent due to PWA’s policy in controlling expenses. However,
there was an increase of depreciation and amortization Baht 380.27 million or 8.05 percent,
while the expenses on personnel and electricity also increased Baht 260.66 million or 6.37 percent and
Baht 4.22 million or 0.20 percent respectively.

Non-operating income
Non-operating income

2017
2.27%
9.04%
10.47%
11.90%
13.39%
18.91%
34.02%

Year
2017

Year
2016

632.89
351.77
249.14
221.34

Unearned government fund income
Dividend income
Penalty income
Unearned public sector donation income

194.67
168.12

Other income

42.17
0.03
1,860.13

2016
548.15
316.10
110.93
224.72

264.16
Unearned private sector donation income 133.57
Interest
66.35
Compensation and fine
4.62
Total
1,668.60

0.28%
3.98%
8.00%
15.83%
13.47%
6.65%
18.94%

32.85%
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Non-operating income for the year 2017 increased Baht 191.53 million or 11.48 percent when
compared to the previous year. As for this year, PWA had an increase in the unearned government fund
income of Baht 84.74 million or 15.46 percent. The unearned donation income from private sector
increased Baht 34.55 million or 25.87 percent while the unearned donation from public sector decreased
Baht 3.38 million or 1.50 percent, and the dividend income increased Baht 35.67 million or 11.28 percent
based on the Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited’s
declaration of dividend Baht 180.58 million, increased Baht 13.38 million (during the fiscal year 2017 of PWA)
followed by a declaration of 2017 interim dividend Baht 153.82 million, increased Baht 20.06 million.
The other income decreased Baht 69.49 million or 26.30 percent and the interest income decreased
Baht 24.18 million or 36.44 percent.
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Non-operating expense
Non-operating expense

2017
4.77%
1.75%
10.47%
39.99%

43.02%

Year
2017
76.07
70.72
18.52
3.10
8.43
176.84

2016

Year
2016
Other expense
Loss on sales of assets
Penalty refund
Cost of material to be sold
Loss on asset revaluation
Total

42.01
116.35
5.90
3.94
(13.06)
155.14

2.54%
3.80%

74.99%

27.08%
-8.41%
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Non-operating expenses increased Baht 21.70 million or 13.99 percent when compared to the
previous year due to an increase in loss on asset revaluation of Baht 21.49 million or 164.54 percent
and a decrease in loss on asset disposal of Baht 45.63 million or 39.22 percent. Other expenses increased
Baht 34.06 million or 81.07 percent. The return penalty increased Baht 12.62 million or 213.90 percent
and the costs of disposed material decreased Baht 0.84 million or 21.32 percent.

Financial status
Assets
Assets

2017
1.01%
1.28%
5.07%
10.12%

82.52%

Year
2017
91,360.60
11,206.00
5,613.22
1,422.54
1,115.23
110,717.59

2016

Year
2016
Property, plant and equipment-Net 85,215.15
Assets under construction
12,243.36
Current Assets
6,271.66
Others
2,056.01
1,115.23
Long-term investment
Total
106,901.41

1.04%
1.92%
5.87%
11.46%

79.71%
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The total assets as of 30 September 2017 were Baht 110,717.59 million, an increase of
Baht 3,816.18 million or 3.57 percent. The details of the transaction increased/decreased when
compared to the previous year are as follows: 		
1. Property, plant and equipment-net increased Baht 6,145.45 million or 7.21 percent, mainly
an increase in building and construction.
2. Assets under construction decreased Baht 1,037.36 million or 8.47 percent.
3. Current assets decreased Baht 658.44 million or 10.50 percent consisting of
3.1 Cash and cash equivalents of Baht 2,606.33 million, an increase of Baht 608.26 million or
		 30.44 percent.
3.2 Cash at bank with limitations of Baht 1,148.07 million, a decrease of Baht 828.32 million or
		 41.91 percent comprising
		 - Deposits and benefits from PWA water usage guarantee fund amounted to Baht 648.63 million
		 - Bank deposit to guarantee employee welfare of Baht 499.44 million
3.3 Accounts receivable and other receivables amounted to Baht 1,450.83 million, a decrease
		 of Baht 553.94 million or 27.63 percent.
3.4 Material balance amounted to Baht 375.25 million, an increase of Baht 106.52 million or
		 40.08 percent
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Liabilities
Liabilities

2017
0.10%
2.31%
2.88%
3.62%
5.50%
5.91%
13.86%
18.56%
19.19%
28.07%

Year
2017
19,692.20
13,460.00
13,020.41
9,719.80
4,145.84
3,859.68
2,541.14
2,021.62
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1,620.32
0.00
65.77
70,146.78

2016

Year
2016
Unearned government fund income 17,533.23
12,360.00
PWA Bond
		
Financial lease liabilities
13,614.93
Current liabilities
11,534.61
Unearned public sector donation income 3,407.18
Provision on joint venture agreement 4,166.49
Unearned private sector donation income 2,264.62
1,944.95
Fund to guarantee water usage and
employee’s position
1,363.90
Employee benefit obligation
Long-term loan from financial institutes 953.81
Others
43.08
Total

0.06%
1.38%
1.97%
2.81%
3.27%
6.02%
4.93%
16.67%
19.68%
17.87%
25.34%

69,186.80

Total liabilities as at 30 September 2017 were Baht 70,146.78 million, increased Baht 959.95 million
or 1.39 percent from the previous year. The details were as follows:
1. Unearned government fund income has an increase of Baht 2,158.97 million or 12.31 percent,
according to the principles of recording the increasing appropriated government fund for new projects
increasing in the same year. It was presented as an unearned government fund income in the non-current
liabilities and gradually recognized as the government fund income over its useful life in conformity
with the basis in depreciation estimate.
2. Liabilities under the financial lease have a decrease of Baht 594.52 million or 4.37 percent
because PWA has to comply with Thai Accounting Standard 17 (TAS 17) on Leases (Revised 2015), affected
by the joint venture agreement.
3. A decrease in the current liabilities of 1,814.81 million baht or 15.73 percent comprising a decrease
of trade accounts payable and other accounts payable Baht 1,262.32 million baht or 32.19 percent,
PWA debt payment of 2010 government bonds Baht 1,000 million, an increase of long-term loan due
within one year Baht 762.86 million, a decrease of other current liabilities Baht 549.41 million or 37.54 percent,
a decrease of accrued expenses Baht 83.15 million or 5.81 percent, a decrease of advance payment of

installation and piping Baht 29.49 or 7.32 percent, an increase of liabilities under financial lease due
within one year Baht 51.53 million or 9.47 percent, an increase of Board of Directors and employees’
deferred bonus Baht 123.58 million or 26.22 percent and an increase of the remittance payables to the
Ministry of Finance Baht 171.60 million or 7.46 percent.
4. Unearned private sector donation income has an increase of Baht 276.52 million or 12.21 percent,
and unearned public sector donation income has an increase of 738.66 or 21.68 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 the depreciation estimate.
5. Provision on private joint venture agreements has a decrease of Baht 306.81 million or 7.36 percent
due to the fact that PWA has adhered to Thai Accounting Standard 37 (TAS 37) (Revised 2015) on Provision,
contingent liabilities and contingent assets, a decrease of liabilities in 2017 has been due to the change
of the assumptions in the calculation of provision from joint venture investment.
6. Fund to guarantee water usage and to guarantee employees’ position has an increase of
Baht 76.67 million or 3.94 percent due to an increasing number of water users and new employees
and employees under rotation from which more guarantee has been required.
7. Employee benefit obligation has an increase of Baht 256.42 million or 18.80 percent because
PWA has to comply with Thai Accounting Standard 19 (TAS 19) on employee benefits by estimating
the amount of future benefits that employees will receive from PWA throughout the working period up to
the retirement year in the future according to actuarial basis.
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Equities
Equities

2017
5.43%
19.12%

76.21%

-0.76%

Year
2017
30,919.65
7,756.50
2,204.44
(309.78)
40,570.81

2016

Year
2016
Contribution from the government 30,919.65
Unappropriated retained earnings
4,728.48
Capital
2,204.44
Other components of equity
(137.97)
Total
37,714.60

5.85%
12.54%

81.98%

-0.37%
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The equities as at 30 September 2017 totaled Baht 40,570.81 million, an increase of Baht 2,856.21 million
or 7.57 percent, the details of the increase or decrease when compared to the previous year are as follows:
1. Capital comprises contribution from the government of Baht 30,919.65 million and initial capital
of Baht 2,204.44 million, totaling Baht 33,124.09 million.
2. Unappropriated retained earnings (loss) of Baht 7,756.50 million, an increase of Baht 3,028.02 million
or 64.04 percent as a result of the transfer of 2017 gain or loss amounting to Baht 5,999.61 million,
less income contributed to the government of Baht 2,971.60 million.

Sources of funds and uses of funds
PWA has important sources of funds in 2017 such as accounts payable-trade and others amounted
to Baht 2,658.91 million, unearned government fund income of Baht 19,692.20 million, and PWA bonds of
Baht 13,460.00 million.
As for important uses of fund are operating cash amounted to Baht 2,606.33 million, property, plants
and equipment of Baht 91,360.60 million, assets under construction of Baht 11,206.00 million and other
long-term investment of Baht 1,115.23 million.
Sources of funds

Unit : Million Baht

2017
Accounts payable-trade and others
2,658.91
Unearned government fund income
19,692.20
Unearned private sector donation income
2,541.14
Unearned public sector donation income
4,145.84
PWA bonds
13,460.00
- Maturing within 1 year 		
- Maturing over 1 year
13,460.00
Uses of funds

3,921.23
17,533.23
2,264.62
3,407.18
13,360.00
1,000.00
12,360.00
Unit : Million Baht

2017

2016

2,606.33
91,360.60
11,206.00

1,998.07
85,215.15
12,243.36
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Operating cash
Property, plants and equipment
Assets under construction

2016
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Change in cash flow
Cash and cash equivalents at the end of 2017 were Baht 2,606.33 million, an increase of
Baht 608.26 million when compared to 2016, and details of the change are summarized as follows:
Unit : Million Baht

Cash Flow Received (Paid) – Net 2017
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Operating activities
Investment activities
Financing activities
Cash and cash equivalents - Net increase
Cash and cash equivalents at the beginning
Cash and cash equivalents at the end of

11,485.96
(8,332.14)
(2,545.56)
608.26
1,998.07
2,606.33

Net cash received from operating activities for the year 2017 amounted to Baht 11,485.96 millon
consisting of:
Operating profit before changes in operating assets and liabilities amounted to Baht 12,114.72 million.
Major items were cash received from net profit of Baht 5,999.61 million and from yearly adjustment of
non-cash profits amounting to Baht 6,115.11 million including bad debts and doubtful accounts and
depreciation of fixed assets as well as operating liabilities from accounts payable and other payables,
accrued expenses and other current liabilities.
Net cash used in investment activities amounted to Baht 8,332.14 million, mostly invested in fixed
assets, assets under construction of water supply improvement project and advance payment for construction
Net cash used in financing activities was Baht 2,545.56 million since PWA contributed revenue to the
government of Baht 2,800 million, lease liabilities of Baht 1,922.18 million, payment for long-term loans of
Baht 1,635.75 million, interest payment of Baht 524.28 million and unearned government fund income of
2,791.85 million baht and income from bond and long-term loans of Baht 1,544.79 million.

6. การบริหารจัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง
6.2 การควบคุมภายใน
6.3 การตรวจสอบภายใน
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6.1 การบริหารความเสี่ยง
แนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีของประเทศ เน้นย�้ำการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
อย่างยั่งยืน น�ำไปสู่นโยบาย Thailand 4.0 โมเดลแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาระดับชาติ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ของประเทศ รับนโยบายภาครัฐต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้ำประปาทุกครัวเรือนและมีสุขอนามัยที่ดี ให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่
กปภ. น�ำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนทั่วทั้งองค์กร เริ่มจากรวบรวมปัจจัยน�ำเข้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ก�ำหนดเป็นกรอบบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยง และบริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการที่เหมาะสมและคุ้มค่า
ถ่ายทอดความเสี่ยงไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงผ่านการสื่อสารจากคู่มือบริหารความเสี่ยง กปภ. เพื่อปลูกฝังให้เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามและทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ก�ำกับ ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม บรรลุเป้าหมาย สรุปผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 ดังนี้

ด้านการด�ำเนินงาน
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1. การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบ
		 ด้วยปริมาณน�้ำต้นทุนคงเหลือปี 2559 และปริมาณน�้ำฝนที่เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ส่งผลให้ปี 2560 ไม่มี กปภ. สาขา
ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงเช่นทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม กปภ. ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โดยศูนย์อำ� นวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง ก�ำชับทุก กปภ. สาขาเตรียมพร้อมและมีมาตรการป้องกัน
เหตุการณ์ลว่ งหน้า โดยการสูบส�ำรองน�ำ้ ดิบเข้าสระเก็บน�ำ้ ให้เพียงพอ ขุดลอกขยายแหล่งน�ำ้ ดิบเพือ่ เพิม่ ความจุปริมาณน�ำ้ กักเก็บ
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นขอรับจัดสรรน�้ำเพิ่มเติม ตลอดจนส�ำรวจแหล่งน�้ำส�ำรองของภาคเอกชน สาธารณะ หรือ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งแหล่งน�้ำบาดาลที่มีศักยภาพเพื่อท�ำการขุดเจาะบ่อบาดาล น�ำไปใช้วางแผนบริหารจัดการน�้ำระยะยาว
แบบยั่งยืน
2. การผลิตและจ่ายน�้ำให้เพียงพอและทั่วถึง
		 กปภ. มีภารกิจจัดหาน�ำ้ ประปาให้มอี ปุ โภคบริโภคทุกครัวเรือนตามแผนพัฒนาประเทศ และร่วมบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอื่นรองรับการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต โดยจัดท�ำแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development : EEC) ในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ
เร่งเพิ่มก�ำลังการผลิตและขยายเขตจ่ายน�้ำรองรับการขยายตัวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)
10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส
นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น กปภ. ได้พัฒนาระบบประปาวิชาการ เทคโนโลยี
ไปสูพ่ นื้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็นการบูรณาการความร่วมมือตามกลไกประชารัฐในการพัฒนาความเจริญจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

3.   การบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ
		 ปัจจุบันความท้าทายการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียของ กปภ. ยังคงเป็นเรื่องการรักษาระดับอัตราน�้ำสูญเสียลดลง
ให้คงที่ เนื่องจากพื้นที่การให้บริการกระจายทั่วประเทศ ท�ำให้เกิดการแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดน�ำไปลงทุนขยาย
ระบบท่อประปาเพิ่มขึ้น จึงไม่สามารถเน้นการควบคุมอัตราน�้ำสูญเสียในระบบได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการบริหารจัดการ
น�้ำสูญเสียต้องพิจารณาเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าการลงทุน ปี 2560 กปภ. จ้างบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย ส�ำหรับ กปภ.
สาขาขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนซื้อน�้ำและปริมาณน�้ำสูญเสียสูง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญามีนโยบายควบคุมบริหารจัดการเองด้วย
4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. ความรวดเร็วและคุณภาพการซ่อมแซม (Speed and Quality of Repairs) 2. การจัดการแรงดันอัตราการไหล (Pressure & Flow Management) 3. ควบคุมน�้ำสูญเสียเชิงรุก (Active Leakage Control) 4. การบริหาร
จัดการทรัพย์สินและท่อโดยการ (Pipeline and Assets Management) กปภ. น�ำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสีย
มากขึ้น โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลน�้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแนวทางแผนลดน�้ำสูญเสียระยะยาว เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย
ลดอัตราน�้ำสูญเสียไม่เกินร้อยละ 24 ในปี 2565
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น�้ำ
		 จากแนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยพร้อมกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรได้ตามความคาดหวัง
ของลูกค้า กปภ. ปรับเปลีย่ นโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนองค์กรสูก่ ารเป็น PWA 4.0 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการด�ำเนินงาน
ครอบคลุมกระบวนการท�ำงานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น�้ำระบบสารสนเทศ
ด้านผู้ใช้น�้ำ (Customer Information System : CIS) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและสามารถใช้บริการได้ทุกสาขา
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ภายใต้แนวคิด “กปภ. สาขาดิจิทัล”
สอดรับพฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัลสามารถด�ำเนินธุรกรรมและเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร น�ำร่องพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จ�ำนวน กปภ. 13 สาขา และจะขยายครอบคลุมทุกสาขาในอนาคต

ด้านการเงิน
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5. สร้างรายได้ให้เพียงพอและควบคุมต้นทุนด�ำเนินงานให้เหมาะสม
		 การด�ำเนินงานภายใต้ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินของปี 2559 ได้แก่ โครงการประชารัฐ การยกเลิกค่าน�้ำขั้นต�่ำ
นโยบายเพิม่ เงินลงทุนโครงการการวางท่อขยายเขต นโยบายการขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจแห่งใหม่ พัฒนาระบบ
ประปาเชิงสังคม ที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กปภ. เฝ้าระวังติดตามและบริหารความเสีย่ งทางการเงินอย่างใกล้ชดิ โดยมีคณะท�ำงานเพิม่ ปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่าย ก�ำหนดมาตรการ
แก้ไขด้านรายได้ ปรับการลงทุนในโครงการที่ได้กระแสเงินสดเร็ว เร่งเพิ่มรายได้จากการขยายเขตและผู้ใช้น�้ำรายใหญ่
ขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ส�ำหรับด้านค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กปภ. มีการทบทวนปรับลดและควบคุมค่าใช้จ่าย
โดยมีคณะท�ำงานควบคุมค่าใช้จ่าย รวบรวมวิเคราะห์สาเหตุและก�ำหนดมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและ
เป็นประโยชน์มากที่สุด
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6.2 การควบคุมภายใน
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับขององค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการควบคุมภายใน โดยถือว่าการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านประจ�ำวัน เพือ่ ให้พนักงานมีวนิ ยั และปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการรายงานทางการเงินและการด�ำเนินงานที่มิใช่การเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จึงได้ก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงานประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่
พร้อมทั้งจัดท�ำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผ่านโปรแกรมระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ที่ได้พัฒนาขึ้น
โดยได้น�ำหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�ำนักคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 มาใช้ก�ำหนดเป็นแนวทางการจัดท�ำคู่มือการควบคุมภายในของ กปภ. (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้ว่าการเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูง
ของทุกสายงานเป็นกรรมการ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายจัดวางระบบการควบคุมภายใน และปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้มปี ระสิทธิผลอย่างสม�ำ่ เสมอ ร่วมกับคณะท�ำงานควบคุมภายในระดับหน่วยงานท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการจัดท�ำแผนและติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน ตลอดจน
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถน�ำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
กปภ. มีการจัดโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม ทั้งในลักษณะการแบ่งตามภาระงาน
และตามพืน้ ที่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง ซึง่ ในปี 2560 กปภ. ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
โดยเพิ่มกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ส�ำหรับการแบ่งแยกหน้าที่
ได้กำ� หนดให้สามารถสอบยันการปฏิบตั งิ านระหว่างกันได้ (Check & Balance) เพือ่ มิให้บคุ คลหรือหน่วยงานเดียวกันปฏิบตั หิ น้าที่
ในทุกขัน้ ตอนทีเ่ สีย่ งต่อความเสียหายหรืออาจเกิดข้อผิดพลาด รวมถึงก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจในการอนุมตั สิ ำ� หรับแต่ละต�ำแหน่ง
อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร จ�ำกัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างรัดกุม
และเพียงพอ จัดท�ำรายการกระทบยอดบัญชี และการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน เพือ่ ประเมินผลและวางแผนการด�ำเนินงาน
ร่วมกับจัดท�ำทะเบียนและตรวจนับพัสดุอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหาสาเหตุของผลต่างและด�ำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
อย่างสม�่ำเสมอปีต่อปี
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงได้ก�ำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 11 ช่องทาง รวมทั้งก�ำหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปี หรือจัดท�ำทันทีเมื่อพบความขัดแย้งระหว่างปี หรือเมื่อมีการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้ายต�ำแหน่งใหม่ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นสอบทานจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน ร่วมกับเผยแพร่คู่มือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. และกรณีศกึ ษาแนวทางการลงโทษทางวินยั เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักถึงความถูกต้อง
เหมาะสม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ พร้อมทัง้ จัดท�ำและเผยแพร่คมู่ อื จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร
และพนักงาน กปภ. เพือ่ ต่อต้านการกระท�ำทุจริตและส่งเสริมการประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมทัว่ ทัง้ องค์กร
ผ่านการอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานโดยสอดแทรกในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และการปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่พนักงานผ่านโครงการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
จากการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวมาแล้ว และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่ สาร
การติ ด ตามประเมิ น ผล ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ห ารระบบการควบคุ ม ภายใน และส� ำ นั ก ตรวจสอบที่ ท� ำ หน้ า ที่
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ กปภ. มีความเพียงพอ และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

6.3 การตรวจสอบภายใน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส�ำคัญต่อการตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบ เป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ และฝ่ายบริหาร ในการสอบทาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กปภ. รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำอย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับการปฏิบัติงานของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก�ำกับดูแลส�ำนักตรวจสอบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เที่ยงธรรม และ
มีจรรยาบรรณที่ดีอย่างชัดเจน ภายใต้กฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบ มีการทบทวนกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบซึ่งมีการก�ำหนด
ภารภิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการไว้

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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จากการด�ำเนินงาน ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กปภ.
มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และการท�ำธุรกรรม
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เป็ น ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผล มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ ครบถ้ ว นและเชื่ อ ถื อ ได้ มี ร ะบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ผลการตรวจสอบภายในโดยรวมมีประสิทธิผล โดยปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ�ำนวน 7 ครั้ง ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
• สอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ รายงานทางการเงิ น รายไตรมาสและประจ� ำ ปี ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี แ ละ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้ยังได้สอบทานรายการบัญชี ระหว่าง กปภ. กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริษัทร่วม จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. สามารถ
ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างสม�ำ่ เสมอ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
• สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และท�ำการสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบและพนักงาน กปภ. ในระหว่างปีและสิ้นปี
โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�ำคัญ
• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ก�ำหนด และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
• พิ จ ารณานโยบายการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก ตรวจสอบให้ ค รอบคลุ ม บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
• อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ
ส�ำนักตรวจสอบ และแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
• ก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับ
แนวทางการปฏิบัติงาน
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บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของส�ำนักตรวจสอบ
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• ประเมินและสอบทานสภาพแวดล้อม ความมีอยูจ่ ริงและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก�ำกับดูแล และกระบวนการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ และรับผิดชอบต่อผูบ้ ริหาร ผูร้ บั บริการ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนว่า การด�ำเนินการของ กปภ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้คำ� แนะน�ำ/เสนอแนะต่อประเด็นทีต่ รวจพบ และเน้นการให้คำ� ปรึกษา เกีย่ วกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส อิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของผูต้ รวจสอบ ไม่ประกอบอาชีพทีบ่ นั่ ทอนความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าและการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ กปภ.

• ปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามและบรรยากาศ
ในการพัฒนาตนเอง หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดๆ ที่ท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานและเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ รวมถึง
การเป็นตัวอย่างที่ดี
• เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของส�ำนักตรวจสอบ มีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจและฝ่ายบริหารทุกระดับชั้น
หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องชี้แจงบทบาทภารกิจของส�ำนักตรวจสอบ และให้หน่วยรับตรวจเสนอความเห็น ปัญหาอุปสรรค
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ทุกครั้งที่เข้าตรวจ
• ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท�ำงาน ไม่เน้นการจับผิด ไม่เน้นประเด็นเล็กน้อยทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญ
อันเกิดจากความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้ตามปกติ แต่เน้นการให้ขอ้ เสนอแนะเชิงป้องกันและกระบวนการในการแก้ปญ
ั หาทีย่ ดื หยุน่
สามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ทั้งนี้ยังคงบทบาทส�ำคัญถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)

หน่วยงาน

ผลการปฏิบัติงาน (แห่ง)

การตรวจสอบ

การบริการ
ให้ค�ำปรึกษา

การตรวจสอบ

การบริการ
ให้ค�ำปรึกษา

34
141
2
177

-

34
141
2
177

4
4

โดยมีการตรวจสอบกรณีพิเศษที่เกิดจากการร้องเรียนจากสื่อมวลชนและอื่นๆ เพิ่มเติม จ�ำนวน 20 เรื่อง
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ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น

แผนการตรวจสอบ (แห่ง)
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การจัดท�ำแผนการตรวจสอบมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ระบุและก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ
รวมทัง้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบ สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตั งิ าน
และน�ำไปสู่การปฏิบัติงานโดยบุคลากรในส�ำนักตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบที่จัดท�ำมี 2 ฉบับ ได้แก่
1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2560-2562) เป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ กปภ. และนโยบายเป้าหมายของส�ำนักตรวจสอบ โดยมีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อขอทราบนโยบาย หรือความคาดหวังประเด็นความส�ำคัญด้านธุรกิจ รวมถึงการหารือกับ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และน�ำการหารือดังกล่าว
ไปใช้พจิ ารณาประกอบการประเมินความเสีย่ งก�ำหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2560-2562)
ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการ/หน่วยงาน และได้รับการหมุนเวียนให้ตรวจสอบความถี่ที่แตกต่างกัน
ตามผลการประเมินความเสี่ยง
2. แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 เป็นแผนงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี 2560 ซึง่ ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานและหน่วยงาน ที่จะตรวจสอบตามแผนกลยุทธ์ ช่วงเวลาที่จะด�ำเนินการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนจ�ำนวนผู้ตรวจสอบ และงบประมาณที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยใช้การประเมิน
ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการจัดท�ำ เพื่อจัดล�ำดับและคัดเลือก กระบวนการปฏิบัติงาน/หน่วยงานภายใต้แนวทางเดียวกัน
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของ กปภ. นโยบายและความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูว้ า่ การ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และผลการหารือกับหน่วยงานที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบสอดคล้อง สนับสนุน และ
เป็นไปตามนโยบาย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานของ กปภ. เพื่อจัดสรรบุคลากรและงบประมาณของ
ส�ำนักตรวจสอบ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามล�ำดับความส�ำคัญซึง่ ส่งผลในการใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อ กปภ. โดยมีจ�ำนวนหน่วยรับตรวจ 177 หน่วยงาน/โครงการ แบ่งตามหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบ ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13 กระบวนการ ดังนี้
หน่วยรับตรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กระบวนการ
การจัดหาแหล่งน�้ำดิบ
การจ่ายน�้ำและติดตั้งวางท่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การผลิตและควบคุมคุณภาพน�้ำ	
การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง
การบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน
การจัดเก็บรายได้
การบริหารจัดการบริษัทร่วม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การก�ำกับดูแลองค์กร

สนญ.

เขต
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หน่วยตรวจสอบ
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การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)


-

กพต.



• ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรม
ที่ได้ท�ำการตรวจสอบ โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือ
ความผิดปกติอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญ น�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
อนุมัติก่อนน�ำไปปฏิบัติงาน มีการประชุมเปิดการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา ก�ำหนดการที่ส�ำคัญ
ในการเข้าตรวจให้กับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ
• ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบได้ท�ำการรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุน
ประเด็นข้อตรวจพบ แล้วจึงสรุปผลการตรวจสอบ น�ำมาปิดประชุมการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันประเด็นและหาข้อยุตริ ว่ มกันระหว่าง
ผูต้ รวจสอบ และผูร้ บั การตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขทีห่ น่วยรับตรวจจะด�ำเนินการต่อไป ก่อนจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
น�ำเสนอให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจรับทราบ เพื่อน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
จากนั้นผู้ตรวจสอบจะมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขที่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้เสนอไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

ส�ำนักตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ�ำนวน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอทุก 5 ปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
การปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
กฎบัตร คูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การประเมิน
คุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกและเป็นอิสระ ผลการประเมินฯ อยูใ่ นเกณฑ์ดี ได้กำ� หนดแนวทางการปรับปรุงตามแผนกลยุทธ์
จ�ำนวน 4 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ปัจจัยที่ 1 การใช้กระบวนการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยที่ 2 ผู้ตรวจสอบมีความรู้และความช�ำนาญ
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

ปัจจัยที่ 3 ให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร

ปัจจัยที่ 4 ส่งมอบรายงานทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

3.36

3.44

3.58

3.59

3.79

โดยส�ำนักตรวจสอบได้น�ำข้อที่ได้คะแนนต�่ำกว่า 3.50 คะแนน มาจัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบประจ�ำปี ส�ำหรับผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2560 ได้ด�ำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนและเสร็จทันตามก�ำหนดเวลา

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

ส�ำนักตรวจสอบ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงตามแผนกลยุทธ์ครบถ้วนทุกปัจจัยแล้ว และจะครบวาระการประเมินคุณภาพงาน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกครั้งในปีงบประมาณ 2562
2. การประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ไปในการตรวจสอบ สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงภายในทีมตรวจสอบ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
ความสัมพันธ์ภายในทีมตรวจสอบ โดยน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการงานตรวจสอบในทีมตรวจสอบต่อไป
3. การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ จะประเมินทุกครัง้ ภายหลังการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบแล้วเสร็จ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ การประเมินประกอบด้วย
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติและลักษณะการท�ำงานเป็นทีมตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านสรุปผลการตรวจสอบ
(ณ วั น ปิ ด ประชุ มการตรวจสอบ) โดยเป็นการประเมินผ่านระบบประเมินผลผู้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ส�ำนักตรวจสอบ
โดยผลการประเมินประจ�ำปี 2560 ได้คะแนนเฉลีย่ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 อยูใ่ นเกณฑ์ดี ซึง่ ส�ำนักตรวจสอบได้นำ� ไปเป็นส่วนหนึง่
ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบประจ�ำปี
4. การประเมินคุณภาพโดยการประเมินตนเองประจ�ำปี เพือ่ รายงานประเด็นการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทีเ่ ป็นข้อแตกต่าง
ระหว่างการปฏิบัติงานปัจจุบัน กับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยใช้แบบการประเมินตนเองทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้บคุ ลากรในส�ำนักตรวจสอบประเมินตนเองจากการปฏิบตั งิ านในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ของ สคร. คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.75 ซึ่งผลการประเมินตนเองมีแนวโน้มดีขึ้น
เป็นล�ำดับ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังระหว่าง ปี 2556-2560 ตามตาราง ดังนี้
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ส�ำนักตรวจสอบ ได้มีการพัฒนาและบริหารงานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) โดยเน้นการให้บริการ
ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และบริการให้ค�ำปรึกษา (Consulting Service) อย่างอิสระและเที่ยงธรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่า และปรับปรุงการด�ำเนินงานของ กปภ. โดยในรอบปี 2560 ส�ำนักตรวจสอบได้มีการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การตรวจสอบด�ำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2560-2562) และแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 177 หน่วยงาน/โครงการ สามารถครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และกระบวนการปฏิบัติงาน
(Business Process) ที่ส�ำคัญของ กปภ. ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการตรวจสอบ (Audit Universes) สามารถเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ กปภ. สนับสนุนให้ กปภ. บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การตรวจสอบในเชิงบูรณาการ (Integrate Audit) ที่ครอบคลุมการตรวจสอบภายในตลอดทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ
สร้างคุณค่าที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร
2. ให้บริการค�ำแนะน�ำปรึกษา (Consulting Service) แก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ส�ำนักตรวจสอบได้รวบรวม
ประเด็นข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และประเด็นอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้มกี ารถือปฏิบตั อิ ย่างระมัดระวัง เพิม่ มาตรการก�ำกับดูแล และเป็นการเพิม่ เติมการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน
ของ กปภ. ตามล�ำดับ จ�ำนวน 5 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาและควบคุมคุณภาพน�ำ้ 2. กระบวนการจ่ายน�ำ้
และติดตั้งวางท่อ 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. กระบวนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้
และการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะของวิทยากร บรรยาย หารือ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ค่าน�้ำ การจัดประเภท
ผู้ใช้น�้ำ และประเด็นปัญหาที่ตรวจพบบ่อย จ�ำนวน 4 ครั้ง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ โดยส�ำนักตรวจสอบก�ำหนด
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับเตรียมการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี 2560 ทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับ
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยรับตรวจมากขึ้น
โดยในปี 2560 มีผู้ตรวจสอบที่มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบทั้งสิ้น 10 คน

ผลการสอบทานและการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า หน่วยงานทีเ่ ข้าตรวจสอบมีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
การมอบหมายงานมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบ รวมทั้งก�ำหนดวิธีการควบคุมปัญหา
อุปสรรคอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแจ้งเวียนและชี้แจงให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
ของหน่วยงานและการประปาส่วนภูมิภาค
สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า กระบวนการหรือกิจกรรมที่ได้ตรวจสอบ มีระบบการควบคุมภายในโดยรวม
มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางกระบวนการ
ควรปรับปรุงและด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�ำปี ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 สรุปได้ดังนี้
ภารกิจ/รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าท�ำงานล่วงเวลา
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2,200,000.00
152,963.11
216,405.13
2,569,368.24
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1. รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

126

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�ำนาจหน้าที่
1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทภารกิจของ กปภ. ทีม่ ตี อ่ ประโยชน์สขุ
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมุ่งส่งเสริมให้ กปภ. ด�ำเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมต่อการตรวจสอบ
ทีผ่ า่ นมา กปภ. มีแนวทางการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยบูรณาการหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ
ปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อันเป็นแนวคิดหลักตามมาตรฐานสากล ให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของ กปภ. ในการให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค และได้ด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
อยู่เป็นระยะ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี 2560
กปภ. ได้พิจารณาก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกจากนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ของ กปภ. ในการร่วมขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ โดย กปภ. ได้ประกาศนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันประจ�ำปี 2560 อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2560
มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจ�ำปี 2560
1. ด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�ำคัญ
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบให้ได้ผลส�ำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนองตอบ
ต่อความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ.
โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินโครงการต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกและสนองตอบ
ต่อการแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�ำเนินกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท�ำงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่มีต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้น
การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในส่วนภูมภิ าค และค�ำนึงถึง
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ  
8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. ประจ�ำปี 2560
1. การประปาส่วนภูมิภาค ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีแ่ สดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 103
8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึง
9. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10. กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�ำการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระท�ำความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
ส�ำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัตินั้น กปภ. ได้ก�ำหนดแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน ทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับองค์กร และระดับพนักงาน เพื่อให้การก�ำกับดูแล
การก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และการด�ำเนินกิจการขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้
หลักแห่งกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม เป็นอิสระ โปร่งใส และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ กปภ. ยังได้กำ� หนดแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดด�ำเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กลยุทธ์ขับเคลื่อน 4 ด้าน ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 3  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4  สนับสนุนและพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กปภ. มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การเป็นองค์กรที่สามารถด�ำเนินกิจการภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้อย่างเข้มแข็ง มีเกราะคุ้มกันให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ สามารถบรรลุผลส�ำเร็จอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศชาติต่อไป
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1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ.ประกอบด้วยประธานกรรมการ  อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ผู ้ ว ่ า การ กปภ. และกรรมการอื่ น ไม่ เ กิ น เจ็ ด คนเป็ น กรรมการ โดยคณะรั ฐ มนตรี
เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผู้ว่าการ กปภ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยต�ำแหน่ง นอกจาก
คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
(ฉบับที่ 5)  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นต�ำแหน่ง
ก่อนวาระ หรือมีการแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ ระหว่างวาระ ผูท้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิม่ อยูใ่ นต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ไว้แล้ว และหากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน
ในปี 2560 มีคณะกรรมการ กปภ. ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารงานของ กปภ. จ�ำนวน 2 คณะ ดังนี้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการ กปภ. ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย 1) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ 2) อธิบดี
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง 3) อธิ บ ดี ก รมอนามั ย 4) พลเอก วิ ชิ ต ศรี ป ระเสริ ฐ 5) พลเอก เทพพงศ์ ทิ พ ยจั น ทร์
6) นายรอยล  จิตรดอน  7) พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน  8) นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  9) ผู้ว่าการ กปภ.
ทัง้ นี้ พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน ได้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการ กปภ. เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปี เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559


ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการ กปภ. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1) พลเอก ธีรชัย  นาควานิช ประธานกรรมการ  2) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  3) อธิบดีกรมอนามัย  4) พลตรี พงษ์สวัสดิ์  
พรรณจิตต์  5) นายประยูร รัตนเสนีย  ์ 6) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  7) ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต  8) นายจรินทร์  จักกะพาก
9) นายเวทย์ นุชเจริญ  10) นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  11) ผู้ว่าการ กปภ.
พลเอก ธีรชัย นาควานิช ประธานกรรมการ กปภ. ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ.
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ กปภ. ชุดปัจจุบนั เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยต่อเนื่อง คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งแรก (ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559) จึงมีมติ
เห็นชอบให้นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ กรรมการ กปภ. เป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ. โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่
ตามต�ำแหน่งทีร่ กั ษาการ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติแต่งตัง้ ประธานกรรมการ กปภ.  ต่อมานายเสรี  ศุภราทิตย์  ผูว้ า่ การ กปภ.
ได้ยนื่ หนังสือเสนอประธานกรรมการ กปภ. เพือ่ ขอลาออกจากต�ำแหน่งผูว้ า่ การ กปภ. โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2560
ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้นายเสรี ศุภราทิตย์  
ลาออกจากต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสมชาย  มนต์บุรีนนท์  รองผู้ว่าการ
(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ว่าการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดดังนี้
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รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559)
ชื่อ - สกุล
1. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย
2. อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง *
      (นายมณฑล  สุดประเสริฐ)
3. อธิบดีกรมอนามัย *
     (นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์)
4. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
5. พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

- วันที่ 6 สิงหาคม 2557 29 พฤศจิกายน 2559
- วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ปัจจุบัน
- วันที่ 14 ตุลาคม 2558 -            
ปัจจุบัน
- วันที่ 6 สิงหาคม 2557 29 พฤศจิกายน 2559
- วันที่ 6 สิงหาคม 2557 29 พฤศจิกายน 2559

กรรมการ

- วันที่ 26 มีนาคม 2556 29 พฤศจิกายน 2559

  7. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน       

กรรมการ

- วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - พ้นจากต�ำแหน่ง
17 พฤศจิกายน 2559 เนือ่ งจากอายุครบ
65 ปี เมื่อวันทีี่ 17
พฤศจิกายน 2559

  8. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

กรรมการ

- วันที่ 9 ธันวาคม 2557 29 พฤศจิกายน 2559

  9. ผู้ว่าการ กปภ. *
      (นายเสรี  ศุภราทิตย์)

กรรมการและเลขานุการ - วันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 - ลาออกจากต�ำแหน่ง
30 กรกฎาคม 2560
ผู้ว่าการ กปภ.
โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 30 กรกฎาคม
2560 ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการ
กปภ. ที่ 21/2560

หมายเหตุ   * เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
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  6. นายรอยล  จิตรดอน
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ชื่อ - สกุล
1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
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กรรมการ รักษาการ
ในต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -           
ปัจจุบนั

2. อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง * กรรมการ
      (นายมณฑล  สุดประเสริฐ)

- วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ปัจจุบนั

3. อธิบดีกรมอนามัย *
     (นายแพทย์วชิระ   เพ็งจันทร์)

กรรมการ

- วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ปัจจุบนั

4. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
ปัจจุบนั

5. นายประยูร  รัตนเสนีย์

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
ปัจจุบนั

6. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
ปัจจุบนั

7. นายจรินทร์  จักกะพาก

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
ปัจจุบนั

8. นายเวทย์  นุชเจริญ

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
ปัจจุบนั

9. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
ปัจจุบนั

10. ผู้ว่าการ กปภ. *
(นายเสรี  ศุภราทิตย์)
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ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ - วันที่ 13  มิถนุ ายน 2559 30 กรกฎาคม 2560

ลาออกจากต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการ กปภ.
โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 30 กรกฎาคม
2560 ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการ
กปภ. ที่ 21/2560

กรรมการและเลขานุการ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 - ด�ำรงต�ำแหน่งรักษา
11. (นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์) *
      รองผูว้ า่ การ (วิชาการ) รักษาการแทน
ปัจจุบนั
การผู้ว่าการ กปภ.
     ผู้ว่าการ กปภ.
โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 30 กรกฎาคม
2560 ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการ
กปภ. ที่ 22/2560
หมายเหตุ   * เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
1 ตุลาคม 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559

นายจิรชัย มูลทองโร่ย
ประธานกรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ

นายรอยล จิตรดอน
กรรมการ

พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
กรรมการ

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตนะ
กรรมการ
(พ้นจากต�ำแหน่ง
เนื่องจากอายุครบ 65 ปี
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559)
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นายเสรี ศุภราทิตย์
กรรมการและเลขานุการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ
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พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมการ

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
กรรมการ

คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
29 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ รักษาการ

ในต�ำแหน่งประธานกรรมการ
(รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ.
ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
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นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ

ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
กรรมการ

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
กรรมการ

นายจรินทร์ จักกะพาก
กรรมการ

นายเสรี ศุภราทิตย์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 13 มิ.ย. 59 - 30 ก.ค. 60

พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
กรรมการ

นายประยูร รัตนเสนีย์
กรรมการ

นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 30 ก.ค. 60 - ปัจจุบัน

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) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและการวางแผน
ทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ที่ก�ำหนดไว้อย่าง
ครบถ้วนสม�ำ่ เสมอ ดูแลและติดตามให้มกี ระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน      
และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกันการละเลยการปฏิบัติงาน อันอาจจะส่งผลเสีย
ต่อการด�ำเนินงานของ กปภ. ได้ รวมทั้งให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชี
มีความน่าเชื่อถือ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อด�ำเนินงานตามภารกิจของ กปภ. ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ของ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำงานอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ กปภ.
2. เป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิรปู งานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง กปภ.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
3. มีอิสระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่ากรรมการจะมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน
และมีบทบาทตามภาระหน้าที่ที่ต่างกันก็ตาม
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดย่อย ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
งานที่ได้รับมอบหมาย ที่มีความส�ำคัญอย่างรอบคอบ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
5. มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.
6. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือ และทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางการสื่อสารกับ
กปภ. ที่เหมาะสม และรวดเร็ว
7. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญอย่างเป็นระบบเหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรม
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1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�ำนาจหน้าที่
การบริหารงานของคณะกรรมการ กปภ. มีการแต่งตัง้ กรรมการ กปภ. เป็นกรรมการ   และอนุกรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแล และกลั่นกรองงานในการด�ำเนินงานต่างๆ  รวม 11 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
		 นายจิรชัย  มูลทองโร่ย
(วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559)
ประธานกรรมการ
		 พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
(วันที่ 18 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน)




		
อีกได้

อ�ำนาจหน้าที่
ด�ำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543  ดังนี้
มาตรา 20  กรรมการกิจการสัมพันธ์มวี าระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้
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มาตรา 23  ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
   
(2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
           (4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
            (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
2.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน
ประธานกรรมการ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 17 พฤศจิกายน 2559)  
2. อธิบดีกรมอนามัย             
กรรมการ  
3. นายรอยล  จิตรดอน    
กรรมการ  
2.2  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย             
รองประธานกรรมการ
3. นายเวทย์  นุชเจริญ
กรรมการ  
		
		
อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2. สอบทานประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก�ำกับดูแ ลที่ ดี แ ละ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมิน
ผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�ำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.  
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อคณะกรรมการ
กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีของ กปภ.
12. ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ชุดก่อน
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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3. คณะกรรมการอิสระ
3.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. นายรอยล  จิตรดอน
ประธานกรรมการ  
2. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
กรรมการ  
3. พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
กรรมการ
3.2 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมอนามัย
ประธานกรรมการ  
2. พลตรี  พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
รองประธานกรรมการ  
3. นายเวทย์  นุชเจริญ
กรรมการ  
4. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
กรรมการ
		
		
อ�ำนาจหน้าที่
1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. โดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ อื่นใด ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอื่นๆ หรือ
ของฝ่ายบริหาร  กรณีทตี่ นมีความเห็นแย้ง  และสามารถท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ น หรือยับยัง้ การด�ำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
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3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ กปภ.
มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
4. ควรมีส่วนในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้อยู่ในกรอบการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
5. เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ กปภ.
6. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
7. ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
4.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายรอยล  จิตรดอน
อนุกรรมการ
4.2 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
ประธานอนุกรรมการ
2. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต
รองประธานอนุกรรมการ  
3. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
				
		
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย  สัญญา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค�ำสัง่ ของ กปภ. ในกรณีมปี ญ
ั หา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่ง
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ. พ.ศ. 2546
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
พ.ศ. 2524 เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
5. พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจผู้ว่าการ กปภ. เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
6. ด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
7. ให้ค�ำแนะน�ำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
5. คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการ
2. พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
อนุกรรมการ
3. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. กลั่นกรองการด�ำเนินงาน เกี่ยวกับแผนงานประจ�ำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและ
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.  
2. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน  
3. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจผู้ว่าการ กปภ. ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ.
4. เสนอแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ได้
5. กลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ทีอ่ ยูน่ อกเหนือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ
ชุดอื่นๆ
6. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
			หมายเหตุ :  เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบตั งิ าน
ของ กปภ. คล่องตัว และไม่เกิดความซ�้ำซ้อน คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  
จึงเห็นสมควรยกเลิกคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. แล้วแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรแทน
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6. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายเวทย์  นุชเจริญ
ประธานอนุกรรมการ
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองประธานอนุกรรมการ
3. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต
อนุกรรมการ
4. นายจรินทร์  จักกะพาก
อนุกรรมการ
5. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
				
		 อ�ำนาจหน้าที่
1. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจ�ำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและ
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
2. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
3. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
4. พิ จ ารณา/ทบทวนกรอบ ทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ และแผนกลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
5. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กลัน่ กรองเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน ทีอ่ ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการชุดอืน่
8. เสนอแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
7.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ  
2. อธิบดีกรมอนามัย
อนุกรรมการ  
3. นายรอยล  จิตรดอน
อนุกรรมการ  
4. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
7.2   ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ  
2. อธิบดีกรมอนามัย
รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางสาว เยาวนุช  วิยาภรณ์
อนุกรรมการ  
4. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ

140

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญทุกด้านขององค์กร ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
2. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
3. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
8. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
8.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
ประธานอนุกรรมการ  
2. อธิบดีกรมอนามัย
อนุกรรมการ  
3. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ  
8.2 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายจรินทร์  จักกะพาก
ประธานอนุกรรมการ  
2. พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
รองประธานอนุกรรมการ  
3. นายประยูร  รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
		
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มีความเหมาะสม
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง
4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
6. ติดตามผลการด�ำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
7. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

9. คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
9.1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน
ประธานอนุกรรมการ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 17 พฤศจิกายน 2559)  
2. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ
9.2 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต
ประธานอนุกรรมการ  
2. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ  
3. พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
อนุกรรมการ  
4. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
		

อ�ำนาจหน้าที่
1. ให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
2. ติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน
หรือข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้ด�ำเนินการ
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา
3. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการด�ำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
4. รายงานผลการด�ำเนินงานให้ กปภ. ทราบทุกเดือน
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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10. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
10.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. นายรอยล  จิตรดอน
ประธานอนุกรรมการ
2. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
รองประธานอนุกรรมการ
10.2 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายประยูร  รัตนเสนีย์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ
		
		 อ�ำนาจหน้าที่
1. บริหารจัดการแหล่งน�้ำในการผลิตน�้ำประปาของ กปภ. เพื่อด�ำเนินการตามนโยบาย ให้รองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
2. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ. เพื่อบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
3. วิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาการบริหารจัดการน�ำ้ ทัง้ ระบบ ในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ กปภ. เพือ่ พิจารณา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่
4. ก�ำกับดูแล และให้ข้อแนะน�ำการด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบของ กปภ. เพื่อให้สามารถประเมินผล
และตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำ
6. รายงานผลการด�ำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด�ำเนินการ ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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11. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
11.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย
1. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการ  
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุกรรมการ  
3. นายรอยล  จิตรดอน
อนุกรรมการ  
4. พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
อนุกรรมการ
11.2 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย
รองประธานอนุกรรมการ
3. พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
อนุกรรมการ  
4. นายประยูร  รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ  
5. นายเวทย์  นุชเจริญ
อนุกรรมการ
		
		 อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI)
ที่ผู้ว่าการ กปภ. จะต้องด�ำเนินการ
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนด แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ
3. ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
4. ด�ำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
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คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2559 ได้กำ� หนดปฏิทนิ การประชุมคณะกรรมการ
กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ในวันอังคารระหว่างวันที่ 17-25 ของเดือน โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรืออาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม   ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ กปภ. ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ยกเว้น
ในกรณีเป็นเรือ่ งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน  ตลอดจนจัดท�ำรายงานการประชุม
ทีม่ สี าระส�ำคัญครบถ้วน และเสนอให้มกี ารรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป ก่อนจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุม อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
กปภ. ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของ กปภ. เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่เห็นชอบ
ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ก�ำหนดให้ กปภ. อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 1 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่าในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม
3. กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ
3.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับบุคคลภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
ในส่ ว นของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามหลั ก เกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ทุกเดือน)
ส�ำหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการประจ�ำปีของ กปภ. และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัว และค่ารับรอง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ กปภ.
ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับรายละเอียด
ตามตารางแนบดังนี้
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คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 0 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรร้องทุกข์ของ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 0 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
(ประชุม 0 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
(ประชุม 2 ครั้ง)

ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 0 ครั้ง)

1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 2 ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559)

2/2

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เบี้ยประชุม
จากการเป็น
กรรมการ ค่าตอบแทน
ทุกคณะ

50,000.00

โบนัส
ปี 2559

38,666.67 187,500.00

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/ผูแ้ ทน
														
นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ
-/2
1/1
12,500.00 10,000.00 150,000.00
นายโอฬาร   ศักยโรจน์กุล *
ผู้แทน
1/2
10,000.00
														
3. อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน
นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
กรรมการ
2/2
20,000.00 10,000.00 144,758.06
นางอัมพร จันทรวิบูลย์ *
ผู้แทน
1/1
1/1
20,000.00
-

รวม

276,166.67

172,500.00
  10,000.00
174,758.06
  20,000.00

4. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ

กรรมการ

2/2

-

-

-

1/1

-

-

-

2/2

-

-

57,500.00

19,333.33 150,000.00

226,833.33

5. พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์

กรรมการ

2/2

-

-

-

-

-

1/1

-

1/2

-

-

42,500.00

19,333.33 112,500.00

174,333.33

6. นายรอยล จิตรดอน

กรรมการ

1/2

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

20,000.00

38,666.66 150,000.00

208,666.66

7. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน

กรรมการ

1/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

35,000.00

35,250.00 150,000.00

220,250.00

8. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

กรรมการ

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

42,500.00

10,000.00 150,000.00

202,500.00

9. ผู้ว่าการ กปภ.
นายเสรี  ศุภราทิตย์

กรรมการ
และ
เลขานุการ

2/2

-

-

-

-

1/1

-

-

2/2

-

-

50,000.00

10,000.00   45,000.00

105,000.00

หมายเหตุ  * อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมอนามัย ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรร้องทุกข์ของ กปภ.
(ประชุม 6 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 3 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 8 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
(ประชุม 3 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
(ประชุม 9 ครั้ง)

กรรมการ
รักษาการ
ในต�ำแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 7 ครั้ง)

1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 8 ครั้ง)

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 9 ครั้ง)

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ
(ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2560)

7/9

-

-

-

1/6

-

-

-

-

1/3

3/9

เบี้ยประชุม
จากการเป็น
กรรมการ ค่าตอบแทน
ทุกคณะ

โบนัส
ปี 2559

127,500.00 110,000.00 150,000.00

รวม

387,500.00

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/ผูแ้ ทน
															
นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ
3/9
3/3
2/2
-/8
92,500.00 110,000.00 150,000.00 352,500.00
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล *
ผู้แทน
2/9
20,000.00
20,000.00
3. อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน
นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิลัย *
นางอัมพร  จันทรวิบูลย์ *
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ *

กรรมการ
ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน

														
6/9
7/7
2/2
1/2
106,250.00 213,526.88 144,758.06
2/9
20,000.00
2/3
42,500.00
-  
1/3
11,250.00
-

4. พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

กรรมการ

9/9

9/9

-

2/2

-

-

1/1

2/2

-

-

5/9

260,000.00 100,666.67

-

360,666.67

5. นายประยูร  รัตนเสนีย์

กรรมการ

7/9

-

-

-

-

-

1/1

-

-

2/3

-

105,000.00 100,666.67

-

205,666.67

6. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการ

8/9

-

-

-

-/6

-

-

-

1/8

-

8/9

190,000.00 100,666.67

-

290,666.67

7. นายจรินทร์  จักกะพาก

กรรมการ

4/9

-

-

-

-

-

1/1

-

3/8

-

-

82,500.00 100,666.67

-

183,166.67

8. นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการ

8/9

-

6/7

2/2

-

-

-

2/2

8/8

-

-

220,000.00 184,860.22

-

404,860.22

9. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการ

9/9

-

6/7

2/2

-

2/3

-

-

-

-

-

130,000.00 205,908.61

-

335,908.61

10. ผู้ว่าการ กปภ.
     นายเสรี  ศุภราทิตย์ **

กรรมการและ
เลขานุการ

8/9

-

-

-

3/6

2/3

1/1

-

6/8

-

7/9

220,000.00

89,354.84

45,000.00

354,354.84

11. รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
     นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ ***

กรรมการและ
เลขานุการ

1/9

-

-

-

2/6

1/3

-

-

2/8

-

1/9

50,000.00

20,645.16

-

70,645.16

หมายเหตุ   *  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมอนามัย ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน
              **  นายเสรี  ศุภราทิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
            ***  นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ถึงปัจจุบัน

464,534.94
20,000.00
  42,500.00
  11,250.00
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1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น *
ผลประโยชน์ระยะยาว
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

30 ก.ย. 60

30 ก.ย. 59

18,955,401.64
11,119,538.49
0.00
30,074,940.13

21,106,452.70
10,232,621.50
84,141.49
31,423,215.69

30 ก.ย. 58
21,775,282.57
9,440,846.25
0.00                                       
31,216,128.82
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หมายเหตุ : * ส�ำหรับค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ของผูว้ า่ การ กปภ. ได้แสดงรวมอยูใ่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การด�ำเนินนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. ถูกก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในวาระส�ำคัญ
ทีส่ อดแทรกอยูใ่ นนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน โดย กปภ. คาดหวังให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท�ำงาน
ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กปภ. ทุกคน ตระหนักว่าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่จะต้องท�ำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ เป็นการแสดงความบริสทุ ธิใ์ จ และป้องกันมิให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องตัดสินใจ
เลือกระหว่างประโยชน์ของตนเองและของหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่ คือ มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือบรรจุเข้าท�ำงานใหม่
3. เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
ส�ำหรับคณะกรรมการทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั งิ านให้ กปภ. เต็มเวลา แต่มคี วามจ�ำเป็นต้องร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาหรือวินจิ ฉัยสัง่ การ
ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของ กปภ. รวมอยู่ด้วยนั้น กปภ. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้ถือว่าการกระท�ำ
หรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับ กปภ. หรือประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ.
ซึ่งท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้นั้นในฐานะคณะกรรมการของ กปภ.
(3) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส�ำคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซึง่ ท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้ง กับผลประโยชน์
ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดลุ พินจิ ตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูน้ นั้ ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ. เว้นแต่
การด�ำรงต�ำแหน่งที่ กปภ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ถอื ว่าการกระท�ำในข้อ (1) - (3) ของคู่สมรสของกรรมการ เป็น
การกระท�ำของกรรมการด้วย

กปภ. ยังก�ำหนดให้การรับหรือการให้ของขวัญที่นอกเหนือจากของขวัญอันควรได้หรือควรให้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกำ� หนดไว้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นการรับของขวัญทีก่ รรมการมีเหตุผลความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับ
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยให้น�ำบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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คณะกรรมการทั้งหมดมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
(1) การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
(2) กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการรับรองตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
(3) กรณีมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากกรรมการ คูส่ มรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานโดยทันทีต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น และให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ) แจ้งกรณีดังกล่าวต่อส�ำนักตรวจสอบ
ของ กปภ.

2. รายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ ขององค์กร
2.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. ประจ�ำปี 2560
Audit Committee's Report for the year ended September 30, 2017
2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา
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2.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจ�ำปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�ำสัง่ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 19 มกราคม
2560 แต่งตั้งให้ 1) นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ 2) อธิบดีกรมอนามัย เป็นรองประธานกรรมการ และ
3) นายเวทย์  นุชเจริญ เป็นกรรมการ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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นางสาวเยาวนุช   วิยาภรณ์
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
นายเวทย์
นุชเจริญ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด
6/7
7/7
6/7

โดยมี ผูบ้ ริหารระดับสูงของ กปภ.  ส�ำนักตรวจสอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าร่วม
ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสปี 2560 และประจ�ำปี 2559 ร่ว มกับฝ่ายการเงินและบัญชี แ ละ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังได้สอบทานรายการบัญชี ระหว่าง กปภ.
กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทร่วมจากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. สามารถ
ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างสม�ำ่ เสมอ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุง ปี 2555  เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด และเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) ตามจรรยาบรรณทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ คงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

5. พิจารณานโยบายการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบให้ครอบคลุม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
6. อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2561-2563) และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2561 แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบประจ�ำปี 2561 และแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี 2561 รวมถึง
ได้ก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงาน
จากการด�ำเนินการตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีความเห็นว่า กปภ.
มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และการท�ำธุรกรรม
รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ และผลการตรวจสอบภายในโดยรวมมีประสิทธิผล

      (นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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2.1 Audit Committee’s Report for
the year ended September 30, 2017
PWA’s Audit Committee was appointed by PWA’s Board of Directors according to an order No. 2/2017
date January 19, 2017 1) Miss Yaowanooch Wiyaporn 2) Director - General Department of Health
3) Mr. Weidt nuchjalearn, as members.
In 2017 the Audit Committee convened 7 meetings. The number of meeting attendance of the
committee members is shown below:
Name of the Audit Committee members
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Miss Yaowanooch Wiyaporn
Mr. Wachira
Pengjuntr
Mr. Weidt
Nuchjalearn

Number of attendance/Total meeting
6/7
7/7
6/7

The meetings were attended by PWA’s senior management, Office of the auditors, the Finance and
Accounting Department and the Office of the Auditor General 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 (2017) and annual (2016) financial statements along with the Finance
and Accounting Department and  the Office of the Auditor 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 Certified Public Accountant.
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.
3. Review of PWA’s management and employees’ performance in compliance with rules,
regulations, 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. Review the policies of the Office of the Auditor to cover the roles and responsibilities.
The Board of Audit and Inspection Bureau. To serve as a guide for practitioners.
6. Approve of a strategic plan 3 year (2017 - 2019) and 2017 examination plan and 2017
Strategic Plan and Action Plan and 2017 Personnel development plan including directed monitor the
performance of the review is a monthly/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 Yaowanooch  Wiyaporn)
Chairperson of PWA’s Audit Committee
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2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา
การสรรหาคณะกรรมการ กปภ. เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่น�ำเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ กปภ. มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน  ดังนี้
1. กปภ. รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า บัดนีค้ ณะกรรมการ กปภ. ชุดปัจจุบนั ครบก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งแล้ว
หรือมีกรรมการได้พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบก�ำหนดตามวาระ เพื่อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน�ำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กปภ.
ต่อประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
3. ประธาน คนร. พิจารณาให้ความเห็น ชอบรายชื่อคณะกรรมการ กปภ. ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ งตั้ ง
แล้วเสนอ คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กรณีกรรมการ กปภ. ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น บุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเสนอประธาน คนร.
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. คนร. เสนอรายชื่อคณะกรรมการ กปภ. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
5. เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการ กปภ. แล้ว ให้คณะกรรมการ กปภ. เข้ารับต�ำแหน่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
โดยสรุปตามผังรูป ดังนี้
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ขั้นตอนการด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.

รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอชือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. ขอความเห็นชอบ
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3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ต่อรายงาน
ทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยได้กำ� กับดูแลให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป ใช้นโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดท�ำ  ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เหมาะสมและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ให้ก�ำกับดูแล สอบทาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ กระทัง่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รบั รอง
งบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค มี ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายในโดยรวมของ
การประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
กรรมการ รักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  

3.1 Report on the Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements
The Provincial Waterworks Authority (PWA) Board of Directors has fully realized its duties and
responsibilities, as the Board of Directors, for the quality financial statements, which have been overseen
to prepared in accordance with accounting principles and practices generally accepted. In this regard,
the Board of Directors has selected an appropriate accounting policy and constantly implemented it with
cautious discretion and the best estimate. Furthermore, significant data is sufficiently, properly and
transparently disclosed in notes of the financial statements.
The Board of Directors has appointed PWA’s Audit Committee, comprising of independent
Board Directors, to oversee and examine the reliability and accuracy of PWA’s financial statements,
including its internal control system. The Audit Committee’s opinions on these issues have already
appeared in its report, which is displayed in PWA’s annual report.
The Board of Directors also provides related data and documents to enable the office of the
Audit General, which is the auditor, to independently audit and express its opinions until the office
of the Audit General certifies that PWA’s financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, financial position and operational consequences in accordance with financial
statements standards, which is revealed in PWA’s annual report.
PWA’s Board of Directors is of the opinion that the overall financial statements and internal
control system of the Provincial Waterworks Authority as at September 30, 2017 are reliable
in compliance with financial statements standards and have practices that comply with the relevant
laws and regulations.
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(Mr. Chatchai   Promlert)
Acting Chairman of PWA’s Board of Directors

157

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการประปาส่วนภูมภิ าคซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบแสดงเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ หมายเหตุประกอบการเงินที่ 5.7
ได้อธิบายถึงการที่การประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปด�ำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานซึ่งมีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญที่อาจเป็นเหตุให้งานระหว่างก่อสร้างต้องถูกระงับหรือยกเลิกได้หากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
พื้นที่ไม่อนุญาตให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้พื้นที่ที่ก�ำลังก่อสร้าง หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5.8 การประปาส่วนภูมิภาค
มีสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5.12 การประปาส่วนภูมิภาค
มีการจ่ายช�ำระหนี้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาซึ่งอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดอกเบี้ยจาก
เงินที่ผิดนัดช�ำระหนี้ได้ หมายเหตุประกอบการเงินที่ 5.23 การประปาส่วนภูมิภาคกู้เงินจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
จ� ำ นวน 1,625.00 ล้ า นบาท เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งทางการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการที่ 8 เหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้
เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคาร 2 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาคส�ำนักงานใหญ่
ซึง่ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 20.26 ล้านบาท ทั้งนี้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านพิจารณาว่า
ข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปีหากส�ำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินสรุปได้ว่า
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกิจการ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้
ดุลยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์กรบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับ
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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(นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางประชุมพร บุตรไชย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 มีนาคม 2561

(Translation)
Auditor's Report
To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority
Opinion
The State Audit Office 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 2017 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 2017 and the notes to financial statements including a summary
of significant accounting policies.
In the opinion of the State Audit Office, the above 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 2017 and its financial
performance and cash flows for the year then ended in accordance with the Thai Financial Reporting
Standards.
Criteria for Expressing Opinions
The State Audit Office has performed its audit work in accordance with standards on auditing and
responsibilities of the State Audit Office as mentioned in the Auditor’s Responsibility on the financial audit
in the report of the State Audit Office, which is an independent body in accordance with standards on the
state auditing determined by the State Audit Committee and Code of Ethics for Professional Accountants
determined by the Federation of Accounting Professions in relation to the auditing on the financial
statements. The State Audit Office also performs according to other ethic responsibilities, which is in
accordance with standards on the state auditing and all these code of ethics. The State Audit Office is
certain that the auditing evidences are adequate and proper to use as the criteria for expressing the opinions
of the State Audit Office.
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Information and Critical Incident
The State Audit Office requests to notice the notes to financial statements as follows: the notes to
financial statements 5.7 describing that the Provincial Waterworks Authority (PWA) conducts the construction
work in areas that are not yet permitted to operate. There are significant uncertainties that may cause
construction work to be suspended or terminated, if the government agency responsible for regulating
the areas does not allow the Provincial Waterworks Authority (PWA) to use the site under construction,
the notes to financial statements 5.8 describing that the Provincial Waterworks Authority (PWA) has assets
on areas that are not yet permitted to operate, the notes to financial statements 5.12 describing that the
Provincial Waterworks Authority (PWA) has delayed debt repayment, not as determined in the contract,
which may be claimed for damages and interests from money defaulted on repayment, the notes to
financial statements 5.23 loans from the Water Usage Guarantee Fund of Baht 1,625.00 million for financial
liquidity enhancement. This includes the notes to financial statements No. 8 in relation to the incident
occurring after the reporting period due to the fire on 20 March 2017 on the 4th floor of the 2nd Building,
the Provincial Waterworks Authority (PWA), Head Office, which the Investigation Committee reported
the assessment of the damage amounting to Baht 20.26 million and the State Audit Office did not express
any conditional comments in this respect.

Other Information
The management is responsible for other information which comprise the information in the annual
report but does not include the information in the financial statements and the auditor's report contained
in the annual report. The management will prepare an annual report for the State Audit Office after
the date in the report of the auditor.
The opinion of the State Audit Office on financial statements does not cover other information and
the State Audit Office does not trust any other information.
The responsibility of the State Audit Office in relation to the financial statements is to read and
consider any other information that could have a material adverse effect on the financial statements or
the effects that could be derived from the audit of the State Audit Office or to show that the other
information has material misstatement or not.
When the State Audit Office reads the annual report, and if the State Audit Office concludes that
there is material misstatement, the State Audit Office must communicate this matter with the regulator.
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Management and Regulators’ Responsibilities on 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.
In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the ability of the
business to continue operations, disclose matters related to ongoing operations as appropriate and use
accounting criteria for continued operations except for the Management intends to terminate business
or stop operations or cannot continue business.
The regulator is responsible for overseeing the process of preparing the financial statements
of the business.
Auditor’s Responsibilities on the Financial Statement Audit
The review of the State Audit Office is aimed to provide a reasonable assurance that the
consolidated financial statements are free of material misstatement whether caused by fraud or error,
as well as to present the auditor's report including the opinion of the State Audit Office with reasonable
assurance at a high level. However, it does not guarantee that auditing practice according to auditing
standards will always be able to detect material misstatement. Material misstatement may be due to
fraud or error and is considered substantive when it is reasonably anticipated that a report which is
incompatible with each or all of the facts will affect the economic decisions of these financial
statement users.
As for the audit of the State Audit Office in accordance with the audit standards, the State Audit
Office uses its discretion, observation and suspicion as professionals all through the auditing process
of the State Audit Office including
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements whether caused
		 by fraud or error, designing and implementing audit trails to respond to those risks. This includes
		 obtaining audit evidence that is adequate and appropriate for using as the criteria to express
		 the State Audit Office’s opinions. The risk that material misstatement is not found which is a result
		 of fraud is greater than the risk of error because corruption may relate to conspiracy, fake
		 documents, intention to ignore showing data, displaying data that does not match the facts
		 or internal control interventions.
The Office of the Auditor General of Thailand

•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		

Make understanding on the internal control system related to the audit in order to design
appropriate monitoring procedures. It is not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the business’s internal control.
Review the appropriateness of the accounting policies used by the management and the
reasonableness of the accounting estimates and the disclosures of relevant information provided
by the management.
Summarize the appropriateness of applying the accounting standards for continued operation
of the management and the audit evidence. It can be concluded that there are significant
uncertainties that the State Audit Office must mention in the report of its auditor with a notice
on the disclosure in the related financial statements. If the disclosure is not sufficient, the opinion
of the State Audit Office will change. The conclusion of the State Audit Office is based on the
audit evidence received from the beginning until the date in the auditor's report of the State
Audit Office. However, future events or circumstances may cause the business to cease its operations.
Assess the presentation of the structure and content of the financial statements as a whole
including the disclosure of financial statements and events in such a way that the information
is presented as it should be.

The State Audit Office communicates with the regulators on a number of important issues, including
the scope and timing of the planned audit. Significant issues found from the audit include significant
deficiencies in the internal control system which are found during the audit of the State Audit Office.

(Miss Suwimol Dechanukulkij)
Director of Financial Audit Office 13

"The report of the auditor and the financial report has not been reviewed by the auditor."
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(Mrs. Prachumporn Buttrachai)
State Auditor, Senior Professional Level
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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หน่วย : บาท

		
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558
				
(ยอดยกมา)
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.1, 5.1
2,606,325,173
1,998,066,366 3,662,662,900
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ 3.2, 5.2
1,148,074,738
1,976,393,421 2,410,180,216
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3.3, 5.3
1,450,833,602
1,970,756,526
986,094,957
วัสดุคงเหลือ
3.4, 5.4
372,253,038
265,735,869
250,788,283
งานติดตัง้ และวางท่อระหว่างด�ำเนินการ 3.11.2
35,731,886
26,699,402
26,779,377
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
5,613,218,437
6,237,651,584 7,336,505,733
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
3.5, 5.5
4,014,548,323
3,854,421,533 3,622,376,184
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
3.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
24,026,200
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		
760,686,017
1,380,083,956 1,416,780,364
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
5.7
11,205,998,944 12,243,357,819 8,861,849,962
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3.7, 3.8, 5.8
91,360,605,717 85,215,152,423 78,014,248,366
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3.8, 3.9, 5.9
317,147,067
317,689,482
318,233,174
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3.7, 3.10, 5.10
77,611,610
88,847,246
87,609,518
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.11
267,096,467
269,387,132
270,738,333
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
108,027,720,345 103,392,965,791 92,615,862,101
รวมสินทรัพย์		
113,640,938,782 109,630,617,375 99,952,367,834
						
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

(นายสมชาย มนต์บุรีนนท์)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		
หมายเหตุ
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558
				
(ยอดยกมา)
หนี้สินและส่วนของทุน				
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5.12
2,658,906,029
3,941,961,914 2,745,847,337
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5.13
1,348,068,193
1,431,216,048 1,416,509,004
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
5.14
2,471,600,000
2,300,000,000 1,963,900,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย		
594,891,063
471,312,554
645,506,792
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
3.11.2
373,635,293
403,127,007
410,309,593
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.13, 5.15
595,897,076
544,370,928
504,723,361
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
5.16
762,856,357
1,000,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.17
913,948,738
1,408,604,253
930,171,057
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
9,719,802,749 11,500,592,704 8,616,967,144
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.13, 5.15
13,020,414,153
13,614,929,574 14,160,317,479
เงินกู้ยืมระยะยาว
5.16
13,460,000,000
13,313,812,470 12,600,000,000
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
3.11.7, 3.11.9, 5.18
2,541,138,743
2,264,618,024 2,066,896,905
จากเอกชนรอรับรู้
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
3.11.9, 5.18
4,145,843,851
3,407,180,689 2,372,797,857
จากราชการรอรับรู้
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
3.11.8, 5.18
19,692,195,267
17,533,229,365 15,003,412,493
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
3.14, 3.15, 5.19
1,620,321,164
1,363,903,397 1,257,621,463
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
5.20
46,956,739
21,642,109
14,238,394
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน 5.21
3,859,683,094
4,166,494,930 3,671,950,789
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและ 3.7, 3.16, 5.22
18,814,553
21,437,936
20,534,410
สิ่งก่อสร้าง
เงินประกันระยะยาว
5.23
2,021,617,162
1,944,950,962 1,835,098,992
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
60,426,984,726 57,652,199,456 53,002,868,782
รวมหนี้สิน		
70,146,787,475 69,152,792,160 61,619,835,926
ส่วนของทุน					
ทุนประเดิม 		
2,204,438,020
2,204,438,020 2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน		
30,919,654,450
30,919,654,450 30,919,654,450
รวมทุน
5.24
33,124,092,470
33,124,092,470 33,124,092,470
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		
10,248,044,331
7,059,624,573 4,833,961,950
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน		
122,014,506
294,108,172
374,477,488
รวมส่วนของทุน		
43,494,151,307 40,477,825,215 38,332,531,908
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
113,640,938,782 109,630,617,375 99,952,367,834
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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หน่วย : บาท

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558
				
(ยอดยกมา)
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.1, 5.1
2,606,325,173
1,998,066,366 3,662,662,900
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ 3.2, 5.2
1,148,074,738
1,976,393,421 2,410,180,216
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3.3, 5.3
1,450,833,602
1,970,756,526
986,094,957
วัสดุคงเหลือ
3.4, 5.4
372,253,038
265,735,869
250,788,283
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ 3.11.2
35,731,886
26,699,402
26,779,377
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
5,613,218,437
6,237,651,584 7,336,505,733
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
3.5, 5.5
1,091,200,000
1,091,200,000 1,091,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
3.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
24,026,200
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		
760,686,017
1,380,083,956 1,416,780,364
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
5.7
11,205,998,944 12,243,357,819 8,861,849,962
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3.7, 3.8, 5.8
91,360,605,717 85,215,152,423 78,014,248,366
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3.8, 3.9, 5.9
317,147,067
317,689,482
318,233,174
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3.7, 3.10, 5.10
77,611,610
88,847,246
87,609,518
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.11
267,096,467
269,387,132
270,738,333
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
105,104,372,022 100,629,744,258 90,084,685,917
รวมสินทรัพย์		
110,717,590,459 106,867,395,842 97,421,191,650
						
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

(นายสมชาย มนต์บุรีนนท์)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

167

(นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
หมายเหตุ
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558
				
(ยอดยกมา)
หนี้สินและส่วนของทุน					
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5.12
2,658,906,029
3,941,961,914 2,745,847,337
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5.13
1,348,068,193
1,431,216,048 1,416,509,004
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
5.14
2,471,600,000
2,300,000,000 1,963,900,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย		
594,891,063
471,312,554
645,506,792
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
3.11.2
373,635,293
403,127,007
410,309,593
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.13, 5.15
595,897,076
544,370,928
504,723,361
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี 5.16
762,856,357
1,000,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.17
913,948,738
1,408,604,253
930,171,057
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
9,719,802,749 11,500,592,704 8,616,967,144
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.13, 5.15
13,020,414,153
13,614,929,574 14,160,317,479
เงินกู้ยืมระยะยาว
5.16
13,460,000,000
13,313,812,470 12,600,000,000
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
3.11.7, 3.11.9, 5.18
2,541,138,743
2,264,618,024 2,066,896,905
จากเอกชนรอรับรู้
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
3.11.9, 5.18
4,145,843,851
3,407,180,689 2,372,797,857
จากราชการรอรับรู้
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
3.11.8, 5.18
19,692,195,267
17,533,229,365 15,003,412,493
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
3.14, 3.15, 5.19
1,620,321,164
1,363,903,397 1,257,621,463
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
5.20
46,956,739
21,642,109
14,238,394
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน 5.21
3,859,683,094
4,166,494,930 3,671,950,789
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและ 3.7, 3.16, 5.22
18,814,553
21,437,936
20,534,410
สิ่งก่อสร้าง
เงินประกันระยะยาว
5.23
2,021,617,162
1,944,950,962 1,835,098,992
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
60,426,984,726 57,652,199,456 53,002,868,782
รวมหนี้สิน		
70,146,787,475 69,152,792,160 61,619,835,926
ส่วนของทุน					
ทุนประเดิม 		
2,204,438,020
2,204,438,020 2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน		
30,919,654,450
30,919,654,450 30,919,654,450
รวมทุน
5.24
33,124,092,470
33,124,092,470 33,124,092,470
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		
7,756,495,045
4,728,481,330 2,740,887,703
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน		
(309,784,531)
(137,970,118)
(63,624,449)
รวมส่วนของทุน		
40,570,802,984 37,714,603,682 35,801,355,724
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
110,717,590,459 106,867,395,842 97,421,191,650
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560
2559
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รายได้ 					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
3.11.1, 5.25
25,943,466,111
25,680,445,214
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
3.11.2, 5.25
1,911,770,547
2,115,067,144
รายได้อื่น
3.11.3 - 3.11.9, 5.26
1,545,959,126
1,367,634,122
			 รวมรายได้		
29,401,195,784
29,163,146,480
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ		
1,551,863,190
1,730,745,486
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
5.27
20,087,724,153
20,450,168,381
ค่าใช้จ่ายอื่น
5.28
176,848,486
155,145,545
ต้นทุนทางการเงิน
3.12, 5.29
1,919,546,240
2,340,353,441
			 รวมค่าใช้จ่าย		
23,735,982,069
24,676,412,853
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
494,806,043
539,028,996
ก�ำไรส�ำหรับปี		
6,160,019,758
5,025,762,623
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการ				
			 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
(171,814,413)
(74,345,669)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ				
			 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริษัทร่วม		
1,355,509
(5,659,479)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
			 ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม		
(270,941)
1,131,895
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย				
			 ในบริษัทร่วม		
23
(81,227)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
			 ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม		
(85)
16,246
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		
(1,363,759)
(1,431,082)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
5,987,926,092
4,945,393,307
						
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายได้ 					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
3.11.1, 5.25
25,943,466,111
25,680,445,214
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
3.11.2, 5.25
1,911,770,547
2,115,067,144
รายได้อื่น
3.11.3 - 3.11.9, 5.26
1,880,359,126
1,668,594,122
รวมรายได้		
29,735,595,784
29,464,106,480
ค่าใช้จ่าย 				
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ		
1,551,863,190
1,730,745,486
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
5.27
20,087,724,153
20,450,168,381
ค่าใช้จ่ายอื่น
5.28
176,848,486
155,145,545
ต้นทุนทางการเงิน
3.12, 5.29
1,919,546,240
2,340,353,441
รวมค่าใช้จ่าย		
23,735,982,069
24,676,412,853
ก�ำไรส�ำหรับปี		
5,999,613,715
4,787,693,627
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
		 ขาดทุนจากการประมาณการ				
			 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
(171,814,413)
(74,345,669)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
5,827,799,302
4,713,347,958
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

ทุน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนประเดิม

งบประมาณอุดหนุน

รวมทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2,204,438,020
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,204,438,020
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก�ำไร (ขาดทุน)
สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

ผลก�ำไร
(ขาดทุน) จาก
การประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส�ำหรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
ของพนักงาน

4,833,961,950
(63,624,449)
(2,800,100,000)
5,025,762,623
(74,345,669)
7,059,624,573 (137,970,118)
7,059,624,573
(2,971,600,000)
6,160,019,758
10,248,044,331

(137,970,118)
(171,814,413)
(309,784,531)

ผลก�ำไร
(ขาดทุน) จาก
การประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ในบริษัทร่วม

ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ
ของ
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

(10,376,431)
(5,659,479)
(16,035,910)

2,059,206
1,148,141
3,207,347

81,202 9,074,623 437,263,337
(81,227) (1,431,082)
(25) 7,643,541 437,263,337

374,477,488 38,332,531,908
(2,800,100,000)
(80,369,316) 4,945,393,307
294,108,172 40,477,825,215

(16,035,910)
1,355,509
(14,680,401)

3,207,347
(271,026)
2,936,321

(25) 7,643,541 437,263,337
23 (1,363,759)
(2) 6,279,782 437,263,337

294,108,172 40,477,825,215
(2,971,600,000)
(172,093,666) 5,987,926,092
122,014,506 43,494,151,307

รายการอื่น
ของการ
การ
เปลี่ยนแปลง
เปลีย่ นแปลง
ที่เกิดจาก
ในมูลค่า ส่วนแบ่ง
ผู้ถอื หุ้น
เงินลงทุน ก�ำไรขาดทุน
รวม
ส่วนเกิน
เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบอื่น
ในบริษทั ร่วม ในบริษัทร่วม มูลค่าหุ้น
ในส่วนของทุน

รวม
ส่วนของทุน

การประปาส่วนภูมิภาค

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

ทุน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ รวมองค์ประกอบอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน)
ของพนักงาน
รวมส่วนของทุน
สะสมยังไม่ได้จัดสรร
ในส่วนของทุน

ทุนประเดิม

งบประมาณอุดหนุน

รวมทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2,204,438,020
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

2,740,887,703
(2,800,100,000)
4,787,693,627
4,728,481,330

(63,624,449)
(74,345,669)
(137,970,118)

(63,624,449)
(74,345,669)
(137,970,118)

35,801,355,724
(2,800,100,000)
4,713,347,958
37,714,603,682

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,204,438,020
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

4,728,481,330
(2,971,600,000)
5,999,613,715
7,756,495,045

(137,970,118)
(171,814,413)
(309,784,531)

(137,970,118)
(171,814,413)
(309,784,531)

37,714,603,682
(2,971,600,000)
5,827,799,302
40,570,802,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

		
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไรส�ำหรับปี
6,160,019,758
5,025,762,623
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :			
			 ค่าเสื่อมราคา	
5,077,914,653
4,698,213,410
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
36,431,183
81,052,382
			 ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
8,778,227
(10,422,974)
			 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
542,407
543,682
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
6
3
			 ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
30,940,635
27,342,953
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6
4
			 ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ
14,834,888
			 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
3,177,517
10,311,201
			 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
70,720,721
116,351,297
			 (กลับรายการ) ค่าเผื่อส�ำหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
187,858
(62,978)
			 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
84,603,354
31,936,264
			 หนี้สูญ
1,763,954
747,814
			 หนี้สงสัยจะสูญ
7,862,400
9,141,434
			 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
(221,344,544)
(224,718,265)
			 รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
(168,124,306)
(133,573,005)
			 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
(632,887,494)
(548,145,865)
			 รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น
(232,363)
			 รายได้รับบริจาคจากเอกชน
(3,782,523)
(1,660,181)
			 รายได้เบ็ดเตล็ด
(17,774,756)
(127,245)
			 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย
(2,893,100)
(4,771,200)
			 รายได้เงินปันผล
(17,369,741)
(15,140,831)
			 ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
516,819
188,437
			 ขาดทุน (ก�ำไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
577,197
(100,195)
			 ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
(24,874,058)
			 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
603,823,357
471,288,085
			 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
25,314,630
7,403,715
			 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
(306,811,836)
494,544,142
			 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
521,499
921,052
			 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
(494,806,043)
(539,028,996)
			 ดอกเบี้ยรับ
(42,167,557)
(66,349,032)
			 ดอกเบี้ยจ่าย
1,919,024,741
2,339,432,389
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
12,114,719,852
11,770,847,757
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
			 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
828,318,683
433,786,794
			 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
508,515,122
(972,386,054)
			 วัสดุคงเหลือ
(89,784,424)
(11,205,202)
			 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
(9,032,484)
79,975
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
162,899
(598,529)
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560
2559
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
			 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(1,283,061,127)
1,219,154,832
			 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(99,384,865)
8,802,780
			 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
(480,239,606)
(645,447,916)
			 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
(29,491,714)
(7,182,586)
			 เงินประกันระยะยาว
101,540,258
109,851,970
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(76,306,722)
1,108,894,951
			
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
11,485,955,872
13,014,598,772
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย		
47,698,112
83,131,897
เงินปันผลรับ
351,769,741
316,100,831
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(376,590,777)
(1,195,440,938)
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(149,269,080)
(359,887,576)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(8,214,863,102)
(13,027,432,317)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(1,404,500)
(3,995,337)
รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1,949,731
1,786,593
เงินรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
8,570,503
17,219,879
			
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(8,332,139,372)
(14,168,516,968)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย		
(524,275,722)
(908,922,779)
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,922,179,253)
(1,929,530,766)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
2,791,853,396
3,077,962,737
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
1,544,791,055
1,713,812,470
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(1,635,747,169)
เงินจ่ายน�ำส่งรัฐ
(2,800,000,000)
(2,464,000,000)
			
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(2,545,557,693)
(510,678,338)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
608,258,807
(1,664,596,534)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
1,998,066,366
3,662,662,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
2,606,325,173
1,998,066,366
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไรส�ำหรับปี
5,999,613,715
4,787,693,627
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :			
			 ค่าเสื่อมราคา	
5,077,914,653
4,698,213,410
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
36,431,183
81,052,382
			 ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
8,778,227
(10,422,974)
			 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
542,407
543,682
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
6
3
			 ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
30,940,635
27,342,953
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6
4
			 ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ
14,834,888
			 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
3,177,517
10,311,201
			 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
70,720,721
116,351,297
			 (กลับรายการ) ค่าเผื่อส�ำหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
187,858
(62,978)
			 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
84,603,354
31,936,264
			 หนี้สูญ
1,763,954
747,814
			 หนี้สงสัยจะสูญ
7,862,400
9,141,434
			 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
(221,344,544)
(224,718,265)
			 รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
(168,124,306)
(133,573,005)
			 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
(632,887,494)
(548,145,865)
			 รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น
(232,363)
			 รายได้รับบริจาคจากเอกชน
(3,782,523)
(1,660,181)
			 รายได้เบ็ดเตล็ด
(17,774,756)
(127,245)
			 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย
(2,893,100)
(4,771,200)
			 รายได้เงินปันผล
(351,769,741)
(316,100,831)
			 ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
516,819
188,437
			 ขาดทุน (ก�ำไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
577,197
(100,195)
			 ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
(24,874,058)
			 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
603,823,357
471,288,085
			 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
25,314,630
7,403,715
			 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
(306,811,836)
494,544,142
			 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
521,499
921,052
			 ดอกเบี้ยรับ
(42,167,557)
(66,349,032)
			 ดอกเบี้ยจ่าย
1,919,024,741
2,339,432,389
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
12,114,719,852
11,770,847,757
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
			 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
828,318,683
433,786,794
			 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
508,515,122
(972,386,054)
			 วัสดุคงเหลือ
(89,784,424)
(11,205,202)
			 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
(9,032,484)
79,975
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
162,899
(598,529)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2559
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(1,283,061,127)
1,219,154,832
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(99,384,865)
8,802,780
		 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
(480,239,606)
(645,447,916)
		 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
(29,491,714)
(7,182,586)
		 เงินประกันระยะยาว
101,540,258
109,851,970
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(76,306,722)
1,108,894,951
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
11,485,955,872
13,014,598,772
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย		
47,698,112
83,131,897
เงินปันผลรับ
351,769,741
316,100,831
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(376,590,777)
(1,195,440,938)
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(149,269,080)
(359,887,576)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(8,214,863,102)
(13,027,432,317)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(1,404,500)
(3,995,337)
รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1,949,731
1,786,593
เงินรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
8,570,503
17,219,879
			 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(8,332,139,372)
(14,168,516,968)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย		
(524,275,722)
(908,922,779)
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,922,179,253)
(1,929,530,766)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
2,791,853,396
3,077,962,737
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
1,544,791,055
1,713,812,470
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(1,635,747,169)
เงินจ่ายน�ำส่งรัฐ
(2,800,000,000)
(2,464,000,000)
			 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(2,545,557,693)
(510,678,338)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
608,258,807
(1,664,596,534)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
1,998,066,366
3,662,662,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
2,606,325,173
1,998,066,366
		
				

175

การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

1.

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปา
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปารวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ
ธุรกิจการประปา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชน
เป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.

เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

2.1 การน�ำเสนองบการเงิน
		
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด รายการในงบการเงิ น ที่ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ทั้งนี้ได้รวมรายการของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0209.2/4171
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เรื่อง งบการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
และแสดงรายการที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.19
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2.2
		

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
			
การประปาส่วนภูมภิ าคได้นำ� มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบาย
การบัญชีและงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
		
2.2.2 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
		
มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การน�ำเสนองบการเงิน
			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ
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มาตรฐานการบัญชี				
เรื่อง
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี		
							
และข้อผิดพลาด
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
			
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
			
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 		
							
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา		
							
ต่างประเทศ
			
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
			
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
			
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) ก�ำไรต่อหุ้น
			
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
			
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
			
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
			
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
			
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
			
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
			
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
			
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
			
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
			
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
			
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด�ำเนินงาน
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม

			
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง		
							
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	
			
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ		
							
หรือของผู้ถือหุ้น
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
			
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
เรื่อง
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 		
							
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
							
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
							
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
							
เงินเฟ้อรุนแรง
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
			
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุน		
							
ขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
							
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์		
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 		
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า			
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่น�ำส่งรัฐ
		
2.2.3 มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
			
มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การน�ำเสนองบการเงิน
			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) สินค้าคงเหลือ
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด
			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี		
							
และข้อผิดพลาด
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้
			
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า
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มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้
			
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงาน
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
							
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
			
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการกู้ยืม
			
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
			
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ก�ำไรต่อหุ้น
			
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
			
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) การด้อยค่าของสินทรัพย์
			
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
			
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
			
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม
			
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
เรื่อง
			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
			
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย
			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
			
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด�ำเนินงาน
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
			
การตีความมาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง		
							
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	
			
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ		
							
หรือของผู้ถือหุ้น
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
			
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
เรื่อง
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ		
							
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและ
							
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 		
							
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
							
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
			
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
							
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
							
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์		
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 		
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า			
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่น�ำส่งรัฐ
			
ตามหมายเหตุข้อ 2.2.2 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและ
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่ง กปภ. ได้น�ำมาถือปฏิบัติแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหาร
ของ กปภ. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ง กปภ. จะเริ่ม
ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม กปภ. คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ในงวดที่เริ่มใช้อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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3.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และเงินฝาก
สถาบันการเงิน ที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
3.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
		
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน ได้แก่ เงินที่ กปภ.
ใช้ค�้ำประกันการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ และเงินดอกผลกองทุนเงินประกัน
การใช้น�้ำ ซึ่งเงินฝากธนาคารดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินที่ กปภ. สามารถน�ำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีที่ประสบปัญหา
เงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน

3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
ค�ำนวณจากยอดลูกหนี้ค่าน�้ำที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และลูกหนี้อื่น
ซึ่งค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
3.4 วัสดุคงเหลือ
		
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุนโดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ส�ำหรับวัสดุช�ำรุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�ำหรับวัสดุดังกล่าว
เต็มจ�ำนวน
3.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
		
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทร่วม ส�ำหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�ำไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
		
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
3.6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุม
โดย กปภ. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม ผู้บริหารคนส�ำคัญ และคณะกรรมการของ กปภ. รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�ำคัญ
หรือคณะกรรมการ กปภ. มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
		
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. แต่ละรายการ กปภ. ค�ำนึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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3.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภทในอัตรา
ร้อยละ 2 - 33.33 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0 - 20
ของราคาทุนสินทรัพย์
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3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา
		
ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้น โดยใช้
ราคาประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
		
ที่ ดิ น ที่ รั บ บริ จ าคจากหน่ ว ยงานราชการและที่ รั บ โอนมาจากการประปาสุ ข าภิ บ าลตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
แสดงตามราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ ส่วนที่ดินที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาคการรับโอนทรัพย์สิน
การให้สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ ส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น
จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
		
มาตรวัดน�้ำที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะด�ำเนินการโดย กปภ. ผู้ใช้น�้ำด�ำเนินการติดตั้งเอง
มาตรรับบริจาค หรือผู้ใช้น�้ำที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่างๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา	
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
		
กปภ. รับรู้ต้นทุนค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น ที่ซื้อโดย กปภ. และที่ได้รับบริจาคซึ่งใช้ในการด�ำเนินงาน
เพื่อหารายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้ำ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
		
สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์นั้นๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจ�ำหน่าย
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
3.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
		
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แสดงตามมูลค่าที่คณะกรรมการส�ำรวจและตีราคาทรัพย์สินของ กปภ.
ได้ประเมินไว้ ซึง่ ถือเป็นทุนทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบเนือ่ งจาก
กปภ. ได้รบั โอนอสังหาริมทรัพย์จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสิทธิ
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
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3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กปภ. จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์
ทีไ่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของ กปภ. โดยพิจารณาจากกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์เท่านัน้ ซึง่ กปภ. ใช้หลักเกณฑ์การแยกกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอ PSO จาก สคร. โดยกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ กปภ. ที่มีรายได้
จากผู้ใช้น�้ำกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น�้ำ 0 - 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.22 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าน�้ำรวมของทั้งสาขา
นอกจากกลุม่ นีแ้ ล้วถือเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์ทงั้ หมด และพิจารณาข้อบ่งชีใ้ นแต่ละ กปภ. สาขาว่ามีผลขาดทุนต่อเนือ่ ง 5 ปี
หรือไม่ หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ. จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
		
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง กปภ. จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลัง
จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงวดก่อนๆ กปภ. จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�ำไรหรือขาดทุนทันที
3.11 การรับรู้รายได้
		
3.11.1 รายได้ ค ่ า จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ และบริ ก าร รั บ รู ้ เ ป็ น รายได้ เ มื่ อ มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น และใบแจ้ ง หนี้
ค่าน�้ำประปารายเดือนตามปริมาณการใช้น�้ำในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
		
3.11.2 รายได้คา่ ติดตัง้ และวางท่อ เป็นค่าติดตัง้ และวางท่อทีร่ บั จากผูใ้ ช้นำ�้ แต่ละรายแสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้า
ค่าติดตั้งและวางท่อ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะแสดงอยู่
ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
		
3.11.3 รายได้ค่าปรับ กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ กปภ. ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าวันที่ก�ำหนด
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา กปภ. ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าว
ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณที่ได้มีการหักค่าปรับไว้เงินที่จ่ายคืนจะน�ำไปลดรายได้ค่าปรับ แต่ถ้า
ต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน
		
3.11.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
		
3.11.5 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
		
3.11.6 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
		
3.11.7 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน ส�ำหรับรายการรับบริจาคอืน่ ๆ จากภาคเอกชนทีเ่ ป็นเงินสด และ
ที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ

		
3.11.8 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณ อุดหนุน
จากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป แสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู้
เป็ น รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลตั ด บั ญ ชี ตามอายุ ก ารใช้ ง านของสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารค� ำ นวณ
ค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		
3.11.9 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่รับบริจาคจากเอกชนในการติดตั้ง
และวางท่อให้ผู้ใช้น�้ำเอกชน และรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชีส�ำหรับรายการเงินสมทบค่าก่อสร้าง
ประปาชนบทที่ได้รับจากราชการ แสดงไว้เป็นรายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้ และรายได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการ
รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินตามล�ำดับ และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี และรายได้จาก
สินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อม
ราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
3.12 ต้นทุนทางการเงิน
		
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ กปภ. จัดหาเงินทุนมาด�ำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
และค่าธรรมเนียมจ่าย
		
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

3.14 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		
3.14.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ10
ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		
3.14.2 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดย กปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ในนามพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือนสมาชิก
รายนั้นๆ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เกินกว่า 10 ถึง 20 ปีและเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไปตามล�ำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง
กปภ. ถึงปัจจุบัน)
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3.13 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
		
กปภ. มีการท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำกับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่าข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า
ดังนั้น กปภ. บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
		
ส�ำหรับค่าเช่าที่จ่ายช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา
โดยส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
		
ส�ำหรับสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ กับบริษทั เอกชนทีม่ ผี ลขาดทุนตลอดอายุสญ
ั ญา ซึง่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั กปภ.
จะน�ำผลขาดทุนดังกล่าวมาค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
		
กปภ. ได้ทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีการแก้ไขสัญญาและปรับปรุง
ประมาณการหนี้สิน เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
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3.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
			
3.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
				
กปภ. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง
			
3.15.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
				
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุน
สงเคราะห์พนักงานเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงาน
จะได้รบั จากการท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิง
เริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)		
				
เมือ่ ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง
กปภ. จะรับรู้ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
3.16 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
		
ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า กปภ. ใช้สมมติฐานต่างๆ เช่น
ระยะเวลารือ้ ถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการค่ารือ้ ถอนค�ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Zero Coupon Yield Curve) และ SOE Spread Matrix (Risk Premium) ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึกสินทรัพย์
บนที่ดินเช่า เป็นอัตราคิดลด
		
ทั้งนี้ กปภ. ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป เนื่องจาก กปภ. ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�ำนวนเงินของต้นทุน
ค่ารื้อถอนในอดีต ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้

4.

การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการของงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อน
จัดประเภท
หลัง
จัดประเภท
ใหม่
จัดประเภท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,004.77
3,921.23
1,463.35

(34.01)
20.73
(54.75)

1,970.76
3,941.96
1,408.60

5.

ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
เงินระหว่างทาง
รวม

19.91
2,320.52
228.09
37.80
2,606.32

19.21
1,782.31
163.36
33.19
1,998.07

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จ�ำนวน 2,320.52 ล้านบาท
และ 1,782.31 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จ�ำนวน 5.69 ล้านบาท และ
4.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เงินระหว่างทาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จ�ำนวน 37.80 ล้านบาท และ 33.19 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่านธนาคาร เช็ค และเช็คคืน ตามล�ำดับ
5.2

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

499.44
380.44
268.19
1,148.07

500.00
1,235.88
240.51
1,976.39

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการพนักงาน
เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
		
รวม

2560
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5.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้การค้า	
561.63
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	
(63.65)
		 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
497.98
ลูกหนี้อื่น
105.10
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
(28.65)
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้
(65.80)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
10.65
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
624.39
ลูกหนี้กรมสรรพากร
241.68
รายได้ค้างรับ
81.88
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2.12
อื่นๆ
29.50
		
รวม
1,488.20
หัก ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
(37.37)
รวม
1,450.83

552.04
(63.36)
488.68
90.21
(21.07)
(54.75)
14.39
1,076.13
360.37
37.13
1.95
29.00
2,007.65
(36.89)
1,970.76

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ลูกหนีก้ ระทรวงการคลัง มีจำ� นวน 624.39 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินทดรองจ่ายแทน
ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้ กปภ. เพื่อเบิกจ่ายแทนเงินอุดหนุน ปี 2558 และ 2559 จ�ำนวน 45.65 ล้านบาท เงินค้างรับฎีกา
เบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภายในปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 160.03 ล้านบาท และการจัดหาเงินกู้แบบ TERM LOAN
จ�ำนวน 418.71 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระยะเร่งด่วนประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
ของ กปภ. วงเงินกู้ 1,486.00 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐบาลรับภาระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ร้อยละ 75 ของวงเงินกู้ และ กปภ. รับภาระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ร้อยละ 25
ของวงเงินกู้ (หมายเหตุ 5.16.2)
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้ คือ รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่า กปภ. จะได้รับเงินค่าปรับดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น กปภ. จึงได้
ตั้งเป็นรายการรอรับรู้ไว้ และน�ำมาบันทึกหักลดยอดลูกหนี้อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 รายได้ค่าปรับและ
ค่าเสียหายรอการรับรู้มีจ�ำนวน 65.80 ล้านบาท และ 54.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ลูกหนี้เอกชน		
ลูกหนี้ส่วนราชการ

308.56
253.07

293.12
258.92

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	
		
หัก ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
รวม

561.63
(63.65)
497.98
(37.16)
460.82

552.04
(63.36)
488.68
(36.63)
452.05

ลูกหนีส้ ว่ นราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 253.07 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
จ�ำนวน 5.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.26 จ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2559
ล้านบาท ร้อยละ
83.02
32.06
44.39
17.14
57.52
22.22
32.35
12.49
17.44
6.74
8.22
3.18
15.98
6.17
258.92
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
(6.75)
(8.13)
13.37
30.12
(7.02)
(12.20)
(2.96)
(9.15)
0.44
2.52
(2.20)
(26.76)
(0.73)
(4.57)
(5.85)
(2.26)
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ส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม

2560
ล้านบาท ร้อยละ
76.27
30.14
57.76
22.82
50.50
19.95
29.39
11.61
17.88
7.07
6.02
2.38
15.25
6.03
253.07 100.00
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5.4

วัสดุคงเหลือ จ�ำแนกตามประเภทวัสดุ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัสดุการผลิต		
วัสดุด�ำเนินการ		
วัสดุอะไหล่มาตร		
น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป
น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป – รอเข้าคลัง
คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
รวม

2560

2559

87.12
253.20
28.12
1.94
0.10
2.11
372.59
(0.34)
372.25

76.90
183.61
3.54
0.48
0.18
1.18
265.89
(0.15)
265.74

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 วัสดุคงเหลือจ�ำนวน 372.25 ล้านบาท และ 265.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�ำปี หากมีจ�ำนวนสูงหรือต�่ำกว่ายอดคงเหลือ
ตามบัญชี ผลต่างจากจ�ำนวนเงินและจ�ำนวนหน่วย กปภ. จะบันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพือ่ รอการตรวจสอบ
หาสาเหตุ และน�ำไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.5

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย
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ประเภท
ธุรกิจ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก
จ�ำกัด (มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัท ประปาปทุมธานี
จ�ำกัด

ชนิด สัดส่วนการถือหุ้น
ของหุ้น
(ร้อยละ)
2560 2559

ผลิตและ หุ้นสามัญ 40.20 40.20
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา
ผลิตและ หุน้ สามัญ 2.00 2.00
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา

หน่วย : ล้านบาท

วิธีส่วนได้เสีย
2560

2559

4,014.55 3,854.42
24.03

24.03

วิธีราคาทุน
2560

2559

1,091.20 1,091.20
24.03

24.03

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่ า งปี 2560 บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ภาคตะวั น ออก จ� ำ กั ด (มหาชน) ประกาศ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ� ำ ปี 2559 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี เ มื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2560 ในอั ต รา
หุน้ ละ 0.27 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ�ำนวน 180.58 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ส�ำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 จ�ำนวน 153.82 ล้านบาท
ในระหว่ า งปี 2559 บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ภาคตะวั น ออก จ� ำ กั ด (มหาชน) ประกาศ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ� ำ ปี 2558 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี เ มื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2559 ในอั ต รา
หุ้นละ 0.25 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จ�ำนวน 167.20 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 จ�ำนวน 133.76 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในระหว่างปี 2560 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 37.97 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 จ�ำนวน 9.12 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 34.33 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 8.25 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2559 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตราหุ้นละ 31.76 บาท กปภ. ได้รับ
เงินปันผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 จ�ำนวน 7.63 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 31.26 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จ�ำนวน 7.51 ล้านบาท
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5.6

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
5.6.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559
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ลูกหนี้อื่น 		
บริษัทร่วม			
		 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
0.94
0.80
			 ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
				
รวม
0.94
0.80
เจ้าหนี้การค้า			
บริษัทร่วม			
		 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
32.50
63.63
			 ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน			
		 บริษัท ประปานครสวรรค์ จ�ำกัด
10.53
10.52
		 บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
30.83
29.90
		 บริษัท ประปาบางปะกง จ�ำกัด
28.44
26.98
		 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
32.38
30.64
		 บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
31.42
28.37
				
รวม
166.10
190.04

5.6.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2560

2559

รายได้ 		
รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน			
		 บริษัทร่วม		
2.34
1.85
ค่าใช้จ่าย 		
ค่าซื้อน�้ำประปา			
		 บริษัทร่วม		
190.21
193.54
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
1,063.57
1,047.11
ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน			
		 บริษัทร่วม		
437.96
637.16
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา			
		 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
17.04
19.29
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559
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รายได้ 		
รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน			
		 บริษัทร่วม		
2.34
1.85
เงินปันผลรับ			
บริษัทร่วม		
334.40
300.96
ค่าใช้จ่าย 		
ค่าซื้อน�้ำประปา			
บริษัทร่วม		
190.21
193.54
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
1,063.57
1,047.11
ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน			
บริษัทร่วม		
437.96
637.16
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา			
		 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
17.04
19.29
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5.7

สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 11,206.00 ล้านบาท และ
12,243.36 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และ กปภ. รับรู้
ดอกเบี้ยพันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 38.35 ล้านบาท และ 48.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในรอบบัญชีปี 2560 กปภ. มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่ด�ำเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิ้น
14 โครงการ วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 4,139.28 ล้านบาท ดังนี้
โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินราชพัสดุ
1
งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 154.02 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาปากน�้ำประแสร์
อ. แกลง - นายายอาม
จ. ระยอง - จันทบุรี
สัญญาเลขที่ กจห.107/2557
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 19 มกราคม 2559
และบันทึกข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญา ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2559
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
360 วัน ตั้งแต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2560 และสั ญ ญาแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 31/2560
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560
โดยขยายระยะเวลา
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
จนถึงวันลงนามในสัญญา
แก้ไขฉบับนี้ และบวก
ระยะเวลาด�ำเนินการ
อีกจ�ำนวน 184 วัน

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 11 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 142.71 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่ง
จังหวัดระยอง มีหนังสือ
ที่ รย 0017.2/10463
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ถึง กปภ.ข.1 เพื่อแจ้ง
ความคืบหน้าการขอใช้
ที่ราชพัสดุจากธนารักษ์พื้นที่
ระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พิจารณาค่าเช่าเพื่อ กปภ.
จะได้ท�ำสัญญาต่อไป

สัญญาเลขที่ กปภ.ข.
2/6/2555 (ยกเลิก) และ
สัญญาเลขที่ กปภ.ข.
2/249/2559
สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สัญญาเลขที่ กปภ.ข. 2/6/2555
(ยกเลิก)
ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
ทั้งสิ้น 18.03 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
สัญญาเลขที่ กปภ.ข. 2/249/2559
ผู ้ รั บ จ้ า งเบิ ก เงิ น ค่ า จ้ า งแล้ ว
จ�ำนวน 4 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 24.74 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
ในเขตชลประทาน ซึ่งเป็น
ที่ดินราชพัสดุ ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 10 แจ้ง
ผลการพิจารณาไม่ขัดข้อง
ที่จะให้ กปภ. ใช้ประโยชน์
ร่วมกันเพื่อวางท่อประปา
และแจ้ง กปภ. ให้ท�ำ
ความตกลงกับกรมธนารักษ์
(ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
สระบุรี) ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงจะออก
หนังสืออนุญาตตาม
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง
พ.ศ. 2485 ให้ แล้วจึงจะ
ท�ำการก่อสร้างได้

ที่ดินราชพัสดุ
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งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมอ - สาขา
ท่าเรือ อ. บ้านหมอ
จ. สระบุรี - อ. ท่าเรือ
จ. พระนครศรีอยุธยา
สัญญาเลขที่ กปภ.ข.
2/6/2555
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554
(ยกเลิก) และสัญญาเลขที่
กปภ.ข. 2/249/2559
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

วงเงินตาม
สัญญาเก่า 76.34
ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม)
(ยกเลิกสัญญา
โดยมีการเบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น 18.03
ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และวงเงินตาม
สัญญาใหม่
50.17 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)

โครงการ
ที่
3

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการ 201.21 ล้านบาท
ประปาภายหลังการรับโอน (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิม่ )
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยบาดาล (ล�ำสนธิ)
อ. ล�ำสนธิ จ. ลพบุรี
สัญญาเลขที่ กจห. 74/2558
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
4
งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการ 50.75 ล้านบาท
ประปาภายหลังการรับโอน (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิม่ )
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง
(ภักดีชุมพล)
อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ
สัญญาเลขที่
กปภ.ข. 6/174/2557
ลงวันที่ 18 กันยายน 2557

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 27/2560
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
72 วัน นับจากวันสิ้นสุด
สัญญา และสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 96/2560
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
โดยขยายระยะเวลานับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญา
จนถึงวันที่มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับจ้างเข้าท�ำงานได้
บวกระยะเวลาท�ำงานอีก
จ�ำนวน 165 วัน

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 9 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 159.48 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ของชลประทาน ซึ่ง
กปภ. ได้มีหนังสือถึง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 10 ขออนุญาต
ก่อสร้างแพสูบน�้ำดิบพร้อม
สะพานเชื่อมแพสูบน�้ำดิบ
วางท่อและใช้น�้ำ
ในเขตชลประทาน
อยู่ระหว่างส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 10
พิจารณาอนุญาต

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 26 กันยายน 2557
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 20 กันยายน
2558 และสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมเลขที่ กปภ.ข.
6/163/2558
ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2558
ขยายระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 3 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 19.11 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นพืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติ
อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ
ซึ่ง กปภ. ได้ด�ำเนินการ
ขออนุญาต ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555
ก่ อ นการรั บ โอนและติ ด ตาม
ประสานงานการขอใช้พื้นที่
ดังกล่าว จากการประสานงาน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2560 ทราบว่า อยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการของส่วน
อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าไม้ ส�ำนักการอนุญาต
กรมป่าไม้

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 73/2560
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ขยายระยะเวลาตั้งแต่
วันนับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญาจนถึงวันที่ กปภ.
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง
เข้าด�ำเนินการในพื้นที่

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 8 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 538.13 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินของรัฐที่รกร้าง
ว่างเปล่า ในส่วนงานสถานี
จ่ายน�้ำเสาสูง อยู่ระหว่าง
จังหวัดสระแก้วตรวจสอบว่า
มีหน่วยงานราชการใด
ใช้ประโยชน์หรือมีสิทธิ์
ครอบครองตามกฏหมาย
หรือไม่ และจะแจ้งผลให้
กปภ.ข.1 ทราบ เพื่อน�ำไปยื่น
ขออนุญาตใช้ทดี่ นิ กับกรมทีด่ นิ
ตามมาตรา 8 ทวิ แห่ง
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ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
814.03 ล้านบาท
งานปรับปรุงขยาย
5
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิ่ม)
สาขาอรัญประเทศ
อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
สัญญาเลขที่ กจห. 61/2559
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

ระยะเวลา

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำ
ตชด. 126 และบวกระยะ
เวลาด�ำเนินการอีกจ�ำนวน
330 วัน
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
37.15 ล้านบาท
งานปรับปรุงระบบน�้ำดิบ
6
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิ่ม)
สาขาระนอง
สัญญาเลขที่ กปภ.ข.
4/11/2558
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
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การด�ำเนินงาน
ประมวลกฎหมายที่ดิน
(หนังสือที่ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบ หนังสือ
ที่ มท 55310/6485
ลงวันที่ 20 กันยายน 2560)

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 31 มกราคม 2558

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 2 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 19.33 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษายน 2560
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทที่รกร้าง
ว่างเปล่า ส่วนงานสถานี
ผลิตน�้ำหาดส้มแป้นของ กปภ.
เป็ น ที่ ดิ น ขออนุ ญ าตใช้ จ าก
กรมที่ดิน (เดิมก่อนที่จะมีการ
314.10 ล้านบาท สัญญาเริ่มต้น
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
ก่อสร้างระบบประปา เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวน 10 งวด มูลค่าเบิกจ่าย ปี พ.ศ. 2510 เป็นที่ดินของ
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
สัญญาสิ้นสุด
มูลค่าเพิ่ม)
สาขาระนอง กปภ.
รวมทั้งสิ้น 209.04 ล้านบาท การประทานบัตรเหมืองแร่
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สาขาระนอง
ต่อมาภายหลังกรมทรัพยากร
สัญญาเลขที่ กจห. 20/2559
ธรณี ได้ยกเลิกการประทานบัตร
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงตกเป็น
ที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทที่รกร้าง
ว่างเปล่า ภายหลัง กปภ. ได้ไป
ขอใช้ที่ดินเนื้อที่ประมาณ
14 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2537
ก่อสร้างระบบผลิตน�้ำประปา)
ขณะนี้ กปภ. ก�ำลังด�ำเนินการ
ขอขึ้นทะเบียน ตามหนังสือ
ที่ มท 55510 - 20/2143
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ที่ดินสาธารณประโยชน์
งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 616.82 ล้านบาท
8
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาเพชรบุรี อ. เมือง
- บ้านแหลม - บ้านลาด ชะอ�ำ จ. เพชรบุรี
ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มก�ำลัง
การผลิต สถานีผลิตน�้ำ
บ้านลาด และระบบท่อ
ส่ง - จ่าย
สัญญาเลขที่ กจห. 10/2560
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีจ่ายน�้ำ
หาดเจ้าส�ำราญ กปภ.
สาขาเพชรบุรี ใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้ช�ำระค่าเช่าตั้งแต่
เริ่มใช้งานนานมาแล้ว และ
ไม่ได้ขออนุญาตด�ำเนินการ

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 499.07 ล้านบาท
9
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี อ. เมือง – มูลค่าเพิม่ )
บ้านแหลม – บ้านลาด
- ชะอ�ำ จ. เพชรบุรี
ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มก�ำลัง
การผลิต สถานีผลิตน�ำ้ นายาง
และระบบท่อ ส่ง - จ่าย
สัญญา เลขที่ กจห. 11/2560
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษายน 2560
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
ในส่วนงานสถานีจ่ายน�้ำ
บ้านแหลม เนื้อที่ 3-14-34 ไร่
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมือง ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในความดูแล
รักษาของกระทรวงมหาดไทย
(ที่สาธารณประโยชน์ประจ�ำ
ต�ำบลและหมู่บ้าน) และ
ในส่วนงานสถานีผลิตน�ำ้ นายาง
เนื้อที่ 15-2-26 ไร่ ซึ่ง กปภ.
สาขาเพชรบุรี ได้สิทธิการ
ใช้ประโยชน์ตามเอกสารรังวัด
ร.ว. 67 โดยไม่ได้ช�ำระค่าเช่า
ตั้ งแต่ เ ริ่ ม ใช้ งานนานมาแล้ ว
และไม่ได้ขออนุญาตด�ำเนินการ

265.79 ล้านบาท
งานปรับปรุงขยายการ
(ไม่รวมภาษี
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา
มูลค่าเพิม่ )
กาฬสินธุ์ (ยางตลาด)
(กมลาไสย) อ. เมือง ยางตลาด - กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์
สัญญาเลขที่ กจห. 52/2559
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 124/2559
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 79/2560
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
มีการขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 360 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
แก้ไข สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 8 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 101.90 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการเป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือที่ มท 55000/16016
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
ถึง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ขออนุ ญ าตใช้ แ ละขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
และผู้ว่าการ กปภ. มีหนังสือ
ที่ มท 55713 - 4/5191
ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 ถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอมอบอ� ำ นาจให้ ผู ้ จั ด การ
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ เป็น
ผู้ด�ำเนินการ
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งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการ 67.30 ล้านบาท
ประปาภายหลังการรับโอน (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิม่ )
อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
ปีงบประมาณ 2559
(เงินอุดหนุน) กปภ.
สาขาภูเขียว (บ้านดอน)
สัญญาเลขที่ กปภ.ข.
6/74/2559
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 7 มกราคม 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 19 สิงหาคม 2560

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 7 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 52.12 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้
และถอนสภาพ ตาม
บันทึกที่ มท 55000/12766
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

10

195

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
380.28 ล้านบาท
12 งานปรับปรุงขยาย
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาหนองคาย
อ. เมืองหนองคาย - สระใคร
จ. หนองคาย
สัญญาเลขที่ กจห. 53/2559
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559
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งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 308.88 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขามุกดาหาร
อ. เมือง จ. มุกดาหาร
สัญญาเลขที่ กจห. 54/2559
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 85/2560
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
มีการขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 225 วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 6 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 184.99 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้ น ที่ ก ารก่ อ สร้ า งโครงการ
เป็ น ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์
ตามมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เห็นชอบให้ กปภ. ใช้และถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
และ กปภ. สาขาหนองคาย
มี ห นั ง สื อ ที่ มท 55220 20/1098 ลงวันที่ 26 กันยายน
2560 ถึง ส�ำนักงานที่ดิน
จ. หนองคาย เพื่อส่งเอกสาร
รายงานการประชุม เพิ่มเติม
ให้กับ จ. หนองคาย เพื่อเสนอ
กรมที่ดิน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 98/2560
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
มีการขยายระยะเวลา ตัง้ แต่
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
จนถึงวันที่ กปภ. มีหนังสือ
ให้ ผู ้ รั บ จ้ า งเข้ า ท� ำ งานได้
และขยายระยะเวลา อีก
จ�ำนวน 360 วัน นับถัด
จากวันที่ กปภ. มีหนังสือ
แจ้งให้ผรู้ บั จ้างเข้าท�ำงานได้

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 4 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 141.80 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการเป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดย
กปภ. ได้ด�ำเนินการขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ปัจจุบนั จ. มุกดาหารได้ยตุ เิ รือ่ ง
ขอถอนสภาพที่ดินรายนี้ และ
ส่งเรือ่ งการขอถอนสภาพทีด่ นิ
คืน หาก กปภ. ข. 8 ประสงค์
ขอถอน สภาพทีด่ นิ ให้ประสาน
เทศบาล ต�ำบลมุก และนายอ�ำเภอ
เมืองมุกดาหาร ตรวจสอบว่า
ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว
มี ค วามเหมาะสม ใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ ใ นราชการ หรื อ
ควรสงวนไว้ ใ ห้ ป ระชาชนใช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ ร ่ ว ม กั น ห รื อ
เหมาะสมให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
อย่ า งอื่ น คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีมติให้สายงาน
ควบคุม การก่อสร้าง หารือ
ผู ้ อ อกแบบ ฝ่ า ยวิ ศ วกรรม
พิ จ ารณาแก้ ไ ขระบบจ่ า ยน�้ ำ
จากสถานีจ่ายน�้ำกุดโง้ง ไปยัง
ชุ ม ช น เ ท ศ บ า ล ต� ำ บ ล มุ ก
กรณี ไ ม่ ส ามารถขอใช้ ที่ ดิ น
แปลงดั ง กล่ า ว เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี
ผลกระทบกั บ ระบบจ่ า ยน�้ ำ
ให้ กั บ ชุ ม ชนในเขตเทศบาล
ต�ำบลมุก ตามบันทึกรายงาน
การประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 6 เมื่ อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
วาระ ที่ 3 ข้อ 3.1

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
361.68 ล้านบาท
14 งานปรับปรุงขยาย
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาสุรินทร์
อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์
สัญญาเลขที่ กจห. 67/2558
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 12 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 233.38 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้ น ที่ ก ารก่ อ สร้ า งโครงการ
เป็ น ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์
ในส่ ว นงานสถานี ผ ลิ ต น�้ ำ
แห่งใหม่ ต. คอโค ผ่านการ
เห็นชอบด้วยผลการประชาคม
และการประชุ ม สภา อบต.
คอโค โดย กปภ. ได้มีหนังสือ
ที่ มท 55320/6846 ลงวันที่
28 พฤศจิกายน 2556 ขอใช้
และขอถอนสภาพตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการ
ถอนสภาพโดย ส�ำนักงานทีด่ นิ
จังหวัดสุรินทร์
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่า
ครุภัณฑ์
รวม
อาคาร
ที่ดิน
การเงิน
และสิ่งก่อสร้าง
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
2,958.00 105,541.22
18,673.83 16,508.02 143,681.07
- เพิ่มขึ้น
79.27
9,587.66
1,658.70
2.08
11,327.71
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(187.79)
(306.33)
(494.12)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
3,037.27 114,941.09
20,026.20 16,510.10 154,514.66
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(37,090.54) (10,001.62) (5,851.07) (52,943.23)
- เพิ่มขึ้น
(3,206.42)
(1,471.52)
(377.39) (5,055.33)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
129.60
258.15
387.75
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(40,167.36) (11,214.99)
(6,228.46) (57,610.81)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(26.07)
(943.55)
(56.17) (4,464.86) (5,490.65)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า	
(16.55)
(5.24)
(21.79)
- จ�ำหน่าย
0.68
1.27
1.95
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	
3.36
3.46
6.82
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(26.07)
(956.06)
(56.68) (4,464.86) (5,503.67)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(4.53)
(18.70)
(23.23)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า	
(3.50)
(18.77)
(22.27)
- จ�ำหน่าย
3.27
16.92
20.19
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	
1.25
1.72
2.97
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(3.51)
(18.83)
(22.34)
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(8.81)
(8.81)
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า	
(21.86)
(21.86)
- จ�ำหน่าย
0.35
0.35
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	
13.08
13.08
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(17.24)
(17.24)
ราคาตามบัญชี						
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
3,011.20 73,814.16
8,718.46
5,816.78
91,360.60
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2,931.93 67,502.60
8,588.53
6,192.09
85,215.15

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่บันทึกในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ครุภัณฑ์
รวม
อาคาร
ระบบผลิต
และสิ่งก่อสร้าง
น�้ำประปา
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
199.73
331.21
84.25 15,892.83
16,508.02
- เพิ่มขึ้น
2.08
2.08
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
199.73
331.21
86.33 15,892.83
16,510.10
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(100.65)
(65.97) (5,684.45)
(5,851.07)
- เพิ่มขึ้น
(11.96)
(7.73)
(357.70)
(377.39)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(112.61)
(73.70) (6,042.15)
(6,228.46)
							
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(4,464.86)
(4,464.86)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(4,464.86)
(4,464.86)
							
ราคาตามบัญชี						
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
199.73
218.60
12.63
5,385.82
5,816.78
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
199.73
230.56
18.28
5,743.52
6,192.09
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
สุทธิ จ�ำนวน 0.85 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ กปภ. ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยน�ำไปแสดง
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงและได้ตงั้ ค่าเผือ่ ส�ำหรับสินทรัพย์ดงั กล่าว
ไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กปภ. มีสนิ ทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ก่อสร้างทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่ได้รบั อนุญาต
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 569.15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ
จ�ำนวน 122.64 ล้านบาท ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 0.19 ล้านบาท ที่ดินสาธารณประโยชน์ จ�ำนวน 129.32 ล้านบาท
ทีด่ นิ ของกรมทางหลวง จ�ำนวน 315.93 ล้านบาท และทีด่ นิ สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททีร่ กร้างว่างเปล่า จ�ำนวน 1.07 ล้านบาท
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5.9

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้ประโยชน์
สิทธิการใช้ทรัพย์สิน
รวม
ในที่ดิน
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ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
314.97
695.26
1,010.23
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(2.32)
(2.32)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
314.97
692.94
1,007.91
						
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(692.54)
(692.54)
- เพิ่มขึ้น
(0.54)
(0.54)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
2.32
2.32
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(690.76)
(690.76)
						
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
314.97
2.18
317.15
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
314.97
2.72
317.69

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
สินทรัพย์ภายใต้
รวม
คอมพิวเตอร์
สัญญาเช่าการเงิน
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
313.02
4.12
317.14
- เพิ่มขึ้น
19.70
19.70
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(0.67)
(0.67)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
332.05
4.12
336.17
					
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(223.88)
(4.12)
(228.00)
- เพิ่มขึ้น
(30.94)
(30.94)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
0.67
0.67
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(254.15)
(4.12)
(258.27)
						
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(0.29)
(0.29)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(0.29)
(0.29)
						
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
77.61
77.61
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
88.85
88.85

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

201

5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินมัดจ�ำ		
เงินฝากประกันตัวพนักงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สินทรัพย์ประปารอโอน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี - สุทธิ
รวม

2560

2559

0.77
24.56
191.94
49.83
267.10

1.27
24.23
191.94
51.95
269.39

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

30 กันยายน 2559

ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
มากกว่า
ภายใน 1 ปี แต่ มากกว่า
1 ปี ไม่เกิน
5 ปี
รวม
5 ปี

ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
มากกว่า
ภายใน 1 ปี แต่ มากกว่า
1 ปี ไม่เกิน
รวม
5 ปี
5 ปี

6.60 26.40
(4.48) (15.76)
2.12 10.64

6.60 26.40 62.15 95.15
(4.65) (16.65) (19.95) (41.25)
1.95 9.75 42.20 53.90

55.55 88.55
(16.36) (36.60)
39.19 51.95

กปภ. ได้ท�ำสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�ำเนินการระบบประปาสัตหีบ มีก�ำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระในระหว่างปี 2544 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
คงเหลือเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 51.95 ล้านบาท และ 53.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ โอนเป็นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าการเงิน ที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 2.12 ล้านบาท และ 1.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ คงเหลือเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 49.83 ล้านบาทและ 51.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้การค้า		
เจ้าหนี้อื่น		
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
รวม

2560

2559

2,438.95
142.00
77.96
2,658.91

3,768.23
153.01
20.72
3,941.96

ในระหว่างปี 2560 กปภ. ได้มีการช�ำระหนี้ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา จ�ำนวน 17 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน
530.45 ล้านบาท
5.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		
ค่าซื้อน�้ำค้างจ่าย		
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
รวม

2560

2559

136.03
201.53
727.09
5.27
278.15
1,348.07

119.79
184.45
721.60
3.43
401.94
1,431.21
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกมา	
บวก เพิ่มระหว่างงวด		
			
หัก น�ำส่งคลัง		
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกไป

2560

2559

2,300.00
2,971.60
5,271.60
(2,800.00)
2,471.60

1,963.90
2,800.10
4,764.00
(2,464.00)
2,300.00
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5.14 เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย

203

กปภ. มีเงินที่ต้องน�ำส่งรัฐเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2560 จ�ำนวน 2,971.60 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนดให้ กปภ. น�ำเงินส่งรัฐในปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 2,940.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิ ปี 2560
ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะมากกว่า
ในปี 2560 กปภ. ได้น�ำเงินส่งรัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,800.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายของ
ปี 2559 จ�ำนวน 2,300.00 ล้านบาท เงินน�ำส่งรัฐจากก�ำไรสุทธิ ปี 2560 จ�ำนวน 500.00 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 2,471.60 ล้านบาท

5.15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี		
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี		
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
รวม

2560

2559

1,912.52
7,611.99
16,900.12
26,424.63
(12,808.32)
13,616.31
(595.90)
13,020.41

1,910.66
7,627.01
18,796.05
28,333.72
(14,174.42)
14,159.30
(544.37)
13,614.93

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ภายใน 1 ปี		
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี		
รวม

595.90
2,953.64
10,066.77
13,616.31

2559
544.37
2,714.08
10,900.85
14,159.30

สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นสัญญาที่ กปภ. ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน
เพื่อซื้อขายน�้ำประปา จ�ำนวน 9 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์ จ�ำนวน 1 สัญญา

5.16 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
5.16.1 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการ

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

2560

2559
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กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อน�ำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�ำหน่าย และการประกัน
การจ�ำหน่ายพันธบัตรปี 2552 – 2560 ในอัตราร้อยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายปี 2558 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 6 และปี 2559 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
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		 พันธบัตร กปภ.							
1 ปี 2552 ครั้งที่ 1
28 เม.ย. 52
3.730
10
28 เม.ย. 62 1,000.00 1,000.00
2 ปี 2552 ครั้งที่ 2
28 พ.ค. 52
3.995
10
28 พ.ค. 62
850.00
850.00
3 ปี 2553 ครั้งที่ 1
5 พ.ย. 52
4.670
10
5 พ.ย. 62 1,000.00 1,000.00
4 ปี 2553 ครั้งที่ 2
26 ส.ค. 53
3.490
10
26 ส.ค. 63
850.00
850.00
5 ปี 2553 ครั้งที่ 3
30 ส.ค. 53
3.500
7
30 ส.ค. 60
1,000.00
6 ปี 2554 ครั้งที่ 1
21 ก.พ. 54
3.980
10
21 ก.พ. 64
850.00
850.00
7 ปี 2554 ครั้งที่ 2
31 มี.ค. 54
4.089
15
31 มี.ค. 69
800.00
800.00
8 ปี 2554 ครั้งที่ 3
28 มิ.ย. 54
3.760
8
28 มิ.ย. 62 1,000.00 1,000.00
9 ปี 2554 ครั้งที่ 4
1 ก.ย. 54
3.970
15
1 ก.ย. 69 1,000.00 1,000.00
10		 ปี 2555 ครั้งที่ 1
31 ต.ค. 54
3.750
10
31 ต.ค. 64 1,000.00 1,000.00
11		 ปี 2555 ครั้งที่ 2-1
20 ก.ย. 55
4.090
15
20 ก.ย. 70
300.00
300.00
12		 ปี 2555 ครั้งที่ 2-2
20 ก.ย. 55
4.115
15
20 ก.ย. 70
200.00
200.00
13		 ปี 2555 ครั้งที่ 2-3
20 ก.ย. 55
4.180
15
20 ก.ย. 70
350.00
350.00
14		 ปี 2558 ครั้งที่ 1
16 ต.ค. 57
3.494
10
16 ต.ค. 67
400.00
400.00
15		 ปี 2558 ครั้งที่ 2
16 ต.ค. 57
3.435
8
16 ต.ค. 65
600.00
600.00
16		 ปี 2558 ครั้งที่ 3
28 พ.ค. 58
2.940
8
28 พ.ค. 66
600.00
600.00
17		 ปี 2558 ครั้งที่ 4
28 พ.ค. 58
2.990
8
28 พ.ค. 66
500.00
500.00
18		 ปี 2558 ครั้งที่ 5
24 ก.ย. 58
2.888
8
24 ก.ย. 66
103.00
103.00
19		 ปี 2558 ครั้งที่ 6
24 ก.ย. 58
3.140
8
24 ก.ย. 66
197.00
197.00
20		 ปี 2559 ครั้งที่ 2
21 ม.ค. 59
2.950
12
21 ม.ค. 71
170.00
170.00
21		 ปี 2559 ครั้งที่ 3
17 มี.ค. 59
1.750
5
17 มี.ค. 64
590.00
590.00
22		 ปี 2560 ครั้งที่ 2
30 ส.ค. 60
2.190
7
30 ส.ค. 67 1,100.00
								 13,460.00 13,360.00
		
หัก ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		
(1,000.00)
		
รวม เงินกู้ยืมระยะยาว				 13,460.00 12,360.00

5.16.2 เงินกู้ยืมภายในประเทศ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารออมสิน

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ก�ำหนดช�ำระคืน 30 กันยายน
(ร้อยละ) เงินต้นและดอกเบี้ย
2560
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1 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1
12 พ.ค. 2559
1.7767
12 พ.ย. 2560
2 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2
13 มิ.ย. 2559
1.7767
12 พ.ย. 2560
3 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 3
30 มิ.ย. 2559
1.7767
12 พ.ย. 2560
4 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 4
4 ส.ค. 2559
1.7767
12 พ.ย. 2560
5 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 5
16 ก.ย. 2559
1.7767
12 พ.ย. 2560
6 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 6
31 ต.ค. 2559
1.7767
12 พ.ย. 2560
7 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 7
6 มี.ค. 2560
1.7767
12 พ.ย. 2560
8 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 8
12 พ.ค. 2560
1.7767
12 พ.ย. 2560
		 รวม				
		 หัก จ่ายช�ำระคืน				
						
		 หัก ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		
		 รวม เงินกู้ยืมภายในประเทศ			

400.00
114.81
126.91
214.91
97.18
236.33
84.61
123.85
1,398.60
(635.75)
762.85
(762.85)
-

30 กันยายน
2559
400.00
114.81
126.91
214.91
97.18
953.81
953.81
953.81

		
เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน
		
เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน วงเงิน 1,486.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระยะเร่งด่วน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
ของ กปภ. โดยรัฐบาลรับภาระการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ร้อยละ 75 ของวงเงินกู้ และ กปภ. รับภาระการช�ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยร้อยละ 25 ของวงเงินกู้
		
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก
จ�ำนวน 400.00 ล้านบาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กปภ. ช�ำระคืนเงินต้นก่อนครบก�ำหนด จ�ำนวน 635.75 ล้านบาท
		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.0601 ต่อปี โดยก�ำหนด
ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

5.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้เงินประกันต่างๆ		
เงินประกันผลงาน		
อื่นๆ		
รวม

2560

2559

310.79
518.43
84.73
913.95

302.23
771.02
335.35
1,408.60

5.18 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้และจากราชการรอรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
รายได้รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

17,533.23
2,264.62
3,407.18
23,205.03

2,791.85
497.87
906.79
4,196.51

632.88
221.35
168.13
1,022.36

19,692.20
2,541.14
4,145.84
26,379.18

5.19 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

1,261.55
168.46
65.47
56.51
68.33
1,620.32

1,085.33
108.32
56.49
48.71
65.05
1,363.90
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เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
วันลาพักผ่อนคงเหลือเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
รวม

2560
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การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานต้นงวด (1 ตุลาคม 2559)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
-		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
หัก		 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง
พนักงานเกษียณอายุ
ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานกับจ่ายจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด (30 กันยายน 2560)

1,363.90
158.65
33.15
171.81
4.92
(94.72)
(4.93)
(12.46)
1,620.32

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

1,620.32
1,620.32

กปภ. ก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงาน
ที่เกษียณอายุและท�ำงานครบระยะเวลาที่ก�ำหนด

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ กปภ.
ร้อยละต่อปี
2560

2559

อัตราคิดลด		
2.44
3.21
อัตราการลาออกของพนักงาน
0.3065 - 1.9564
0.6574 - 1.5033
อัตรามรณะประกาศโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ			
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปี 2560
ปี 2551
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�ำนวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของ กปภ. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
ต่างๆ ที่ใช้ในการค�ำนวณ การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเงินเฟ้อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลัก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
อัตราคิดลดเฉลี่ย		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		 
ลดลงร้อยละ 1

2560

2559

(156.43)
186.24

(122.48)
145.01

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ กปภ. คือ 20.01 ปี
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กองทุนสงเคราะห์
กปภ. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่พ้นจากต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 และก�ำหนดให้ กปภ. จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. ได้ปรับปรุงการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว
ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 กปภ. มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จ
ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 จ�ำนวน 68.33 ล้านบาท และ 65.05 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว ในปี 2560 และ 2559 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
สงเคราะห์เกษียณอายุจ�ำนวน 2 ราย เป็นเงิน 5.25 ล้านบาท และจ�ำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3.43 ล้านบาทตามล�ำดับ ซึ่งได้
แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุนมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2560

2559

สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
		 เงินฝากธนาคาร		
5.69
4.18
		 เงินค้างรับ
67.89
64.19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
73.58
68.37
ลูกหนี้อื่น 		
0.11
0.11
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(0.11)
(0.11)
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
รวมสินทรัพย์			
73.58
68.37
หนี้สินและเงินกองทุน			
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
5.25
3.43
รวมหนี้สิน 		
5.25
3.43
เงินกองทุน			
ยอดยกมา			
65.05
58.98
บวก  รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
4.94
3.85
ปรับปรุงในระหว่างงวด
0.10
หัก	  จ่ายระหว่างงวด		
(5.25)
(3.43)
ปรับปรุงในระหว่างงวด
(0.93)
ยอดหลังปรับปรุง		
63.81
59.50
บวก  ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
			
คณิตศาสตร์ประกันภัย – โครงการผลประโยชน์ 			
หลังออกจากงาน
4.52
5.55
รวม					
68.33
65.05
บวก  รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
(0.11)
รวมเงินกองทุน		
68.33
64.94
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		
73.58
68.37
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน
68.33
65.05

5.20 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กปภ. ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาสถานะของรูปคดีแล้วคาดว่า
จะต้องรับภาระหนี้สิน จ�ำนวน 15 คดี และได้บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่คาดว่าจะต้องช�ำระ จ�ำนวนเงิน 46.96 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6
5.21 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน		
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

4,166.49
(270.57)
53.29
(89.53)
3,859.68

5.22 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
21.44
0.81
(3.44)
18.81
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ต้นทุนทางการเงิน		
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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5.23 เงินประกันระยะยาว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินประกันการใช้น�้ำ		
เงินประกันตัวพนักงาน		
รวม

2560

2559

1,997.05
24.57
2,021.62

1,920.64
24.31
1,944.95

กปภ. ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้ำและดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้ำ
โดยก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล
โดยให้คงเงินสดส�ำรองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ” ไม่น้อยกว่า 300.00 ล้านบาท เพื่อส�ำรองกรณีผู้ใช้น�้ำขอคืน
เงินประกันการใช้น�้ำ และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ำรองได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับเงินประกันการใช้น�้ำส่วนที่เหลือ
หลังจากการส�ำรองเงินไว้แล้ว สามารถน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได้ ทัง้ นี้ ให้ กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใช้นำ�้
ที่น�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 50.00 ล้านบาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ จนกว่าจะครบจ�ำนวน และ
จ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารนั้นๆ ณ วันที่ กปภ. จ่ายเงินคืนโดยฝากเข้าบัญชี
ดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
ในปี 2560 คณะกรรมการ กปภ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
อนุมัติให้ กปภ. ยืมเงิน จากกองทุนฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จ�ำนวน 625.00 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายทั้งจ�ำนวน
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
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ในปี 2559 คณะกรรมการ กปภ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อนุมัติให้
กปภ. ยืมเงิน จากกองทุนฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก จ�ำนวน
680.00 ล้านบาท ในวันที่ 29 กันยายน 2559 และเบิกจ่ายงวดที่สอง จ�ำนวน 320.00 ล้านบาท ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาการช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำที่ได้น�ำไปใช้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 50.00 ล้านบาท โดยมีก�ำหนด
การช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำที่ได้น�ำไปใช้งวดแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ผู้ว่าการ กปภ. ได้อนุมัติการขอชะลอการช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2560
ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ ข้อ 7 (5) วรรค 2 กรณี กปภ. ขาดแคลนเงินหมุนเวียน หรือมีปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน สามารถชะลอการจ่ายคืนเงินดังกล่าวได้ โดยให้น�ำเสนอผู้ว่าการ กปภ. เพื่ออนุมัติและรายงานให้
คณะกรรมการ กปภ. ทราบ
อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตามประเภทบัญชีของธนาคารที่ กปภ. ถอนเงินฝากกองทุนฯ ออกมา
ในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ณ วันสิ้นเดือนที่จะบันทึกดอกเบี้ยเข้าบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ของเดือนนั้น ตามประกาศของ
ธนาคาร โดยให้ บั น ทึ ก ดอกเบี้ ย ในวั น ท� ำ การวั น สุ ด ท้ า ยของเดื อ น หากวั น สุ ด ท้ า ยของเดื อ นตรงกั บ วั น หยุ ด ให้ ก องทุ น ฯ
ตั้งเป็นดอกเบี้ยค้างรับและค�ำนวณรวมเป็นดอกเบี้ยรับในงวดเดือนถัดไป ส่วน กปภ. บันทึกเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย

5.24 ทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนประเดิม		
งบประมาณอุดหนุน		
รวม		

2560

2559

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

5.25 ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานในปี 2560 และปี 2559 มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 5,999.61 ล้านบาท และ 4,787.69 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 1,211.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.31 วิเคราะห์ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
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รายได้						
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
25,943.46
25,680.45
263.01
1.02
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
1,911.77
2,115.07
(203.30)
(9.61)
รายได้อื่น		
1,880.36
1,668.59
211.77
12.69
รวมรายได้		
29,735.59
29,464.11
271.48
0.92
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
1,551.86
1,730.75
(178.89) (10.34)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
20,087.72
20,450.17
(362.45)
(1.77)
ค่าใช้จ่ายอื่น
176.85
155.15
21.70
13.99
ต้นทุนทางการเงิน
1,919.55
2,340.35
(420.80) (17.98)
รวมค่าใช้จ่าย
23,735.98
24,676.42
(940.44) (3.81)
ก�ำไรส�ำหรับปี		
5,999.61
4,787.69 (1,211.92) 25.31
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รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการเพิ่มขึ้น 263.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.02 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำและปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำ
รายได้อนื่ เพิม่ ขึน้ 211.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.69 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของรายได้คา่ ปรับและค่าเสียหาย
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้จากการรับบริจาคจากหน่วยงานราชการ และรายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารลดลง 362.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.77 ส่วนใหญ่เป็นการลดลง
ของขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา ค่าซื้อน�้ำดิบจากเอกชน และขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ 21.70 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.99 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของขาดทุนจากการประมาณการ
หนี้สินคดีความ ค่าปรับและค่าเสียหายจ่ายคืน เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ และขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบ
ข้อเท็จจริง
ต้นทุนทางการเงินลดลง 420.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.98 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการ
หนี้สินลดลง ซึ่งในปี 2560 มีดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 1,905.25 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมค�้ำประกันพันธบัตร กปภ.
จ�ำนวน 14.30 ล้านบาท
5.26 รายได้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2560
รายได้เงินปันผล		
ดอกเบี้ยรับ		
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

17.37
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,545.96

2559
15.14
66.34
224.72
133.57
548.15
379.71
1,367.63
หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้เงินปันผล		
ดอกเบี้ยรับ		
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

2560

2559

351.77
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,880.36

316.10
66.34
224.72
133.57
548.15
379.71
1,668.59

5.27 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 แยกตามลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าซื้อน�้ำ		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าซ่อมแซม		
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
รวม

4,350.44
5,074.85
41.09
5,440.30
2,086.52
1,123.00
0.54
30.94
1,940.04
20,087.72

5.28 ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

2559
4,089.78
4,698.17
83.39
5,932.29
2,082.31
1,391.14
0.54
27.34
2,145.21
20,450.17
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

18.52
3.10
70.72
8.44		
76.07
176.85

5.90
3.95
116.35
(13.06)
42.01
155.15
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เงินค่าปรับจ่ายคืน		
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย		
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
รวม

2560
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5.29 ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ค่าธรรมเนียมพันธบัตร		
ดอกเบี้ยพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน
ดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ		
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน – ค่ารื้อถอนอาคาร
รวม

14.30
453.05
4.90
14.29
53.30
1,379.19
0.52
1,919.55

2559
14.92
437.62
0.87
0.04
461.37
1,424.61
0.92
2,340.35

5.30 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง
รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 11 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัส
และค่าตอบแทน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
โบนัสกรรมการ		
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม		

2560

2559

3.18
1.26
1.58
6.02

3.79
1.42
1.69
6.90

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนรวม 10 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นเงินเดือน โบนัสเงินตอบแทนพิเศษ
และผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		
รวม		

6.

2560

2559

18.95
11.12
30.07

21.11
10.23
0.08
31.42

ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ กปภ. ได้ตั้งส�ำรองส�ำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวในข้อ 6.1 – 6.5 บางคดี ไว้ใน
งบการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 46.96 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารของ กปภ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
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กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 46 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 35 คดี จ�ำนวนเงิน
232.66 ล้านบาท คดีไม่มีทุนทรัพย์ 11 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จ�ำนวน 5 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 5 คดี จ�ำนวน 152.23 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 2 คดี และศาลปกครอง 1 คดี
6.2 คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จ�ำนวน 21 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 20 คดี
จ�ำนวน 52.17 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี
ศาลปกครอง 8 คดี ศาลอุทธรณ์ 1 คดี ศาลจังหวัด 2 คดี ศาลแพ่ง 2 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง
1 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
6.3 คดีความผิดละเมิด จ�ำนวน 10 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี จ�ำนวน 27.48 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี ศาลปกครองกลาง 2 คดี ศาลอุทธรณ์ 1 คดี ศาลจังหวัด 2 คดี และศาลแขวง 1 คดี
ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
6.4 คดีเพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครอง การกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยเหตุผล 9 คดี มีทนุ ทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี จ�ำนวน 0.78 ล้านบาท
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ส่วนคดีไม่มที นุ ทรัพย์ตามฟ้อง 8 คดี อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 3 คดี ศาลปกครองกลาง 1 คดี ศาลปกครอง 3 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี
6.5 คดีอาญา จ�ำนวน 1 คดี เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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7.

โครงการรอการร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กปภ. มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

1

โครงการให้สิทธิด�ำเนินการ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา
(BOOT) ให้แก่ กปภ.
ในเขตปทุมธานี และรังสิต

25 ปี
31 ส.ค. 2538

บริษัท
- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
ประปาปทุมธานี จ�ำกัด - หลั ง จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาให้ ถื อ ว่ า กปภ.
ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

2

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOO)
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
ในจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม

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�้ำประปา หากครบ
ก� ำ หนดอายุ สั ญ ญาแล้ ว ไม่ ป ระสงค์ จ ะ
ด�ำเนินการต่อบริษัทจะต้องเสนอขายให้
กปภ.
ส่วนที่ 2 สถานีจ่ายน�้ำที่ส�ำนักงานประปา
ด�ำเนินสะดวก และสมุทรสงคราม บริษัท
จะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
ให้แก่ กปภ. โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ นับแต่
วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ

3

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อ
ส�ำนักงานประปาภูเก็ต

10 ปี
28 ต.ค. 2542
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

บริษัท
รีไควร์คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท
อาร์.อี.คิว.วอเตอร์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด)

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2543 – 14 ธ.ค. 2568
- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมให้ กปภ. รับซื้อน�้ำจาก
บริษัทเพิ่ม และขยายระยะเวลาสัญญาออก
ไปเป็น 25 ปี นับจากวันส่งมอบน�้ำประปา
วันที่ 15 ธันวาคม 2543
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

4

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�ำเนินกิจการระบบ
ประปาสัตหีบ

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

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออกจ�ำกัด
(มหาชน)

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 28 ก.พ. 2544 – 27 ก.พ. 2574
- บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
กปภ. ในอั ต ราร้ อ ยละ 7 ของรายได้ จ าก
การจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและค่าบริการรายเดือน
- แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม มีการก่อสร้างระบบ
ผลิตน�้ำประปาใหม่เพิ่ม เพื่อส่งน�้ำประปาให้
ส�ำนักงานประปาพัทยา
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการ
ค�ำนวณ และปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีทตี่ ำ่� กว่าเกณฑ์สงู สุด
และร้อยละ 10 ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่าเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
กปภ. ในอัตราร้อยละ 0.01 ของรายได้จาก
การจ�ำหน่ายน�้ำให้ส�ำนักงานประปาพัทยา
- กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่ น� ำ มาติ ด ตั้ ง และ
การดั ด แปลงแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ต กเป็ น
กรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อครบอายุสัญญา
[ในส่วนของท่อจ่ายน�้ำ และส่วนของระบบ
ควบคุมระยะไกล (SCADA)]

30 ปี
21 ก.ย. 2543

บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน)
[เดิมชือ่ บริษทั วีเคซีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จากนั้นเปลี่ยนเป็น
บริษัท น�้ำประปาไทย
จ�ำกัด (มหาชน)]

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 21 ก.ค. 2547 – 20 ก.ค. 2577
- บริ ษั ท มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นระบบผลิ ต น�้ ำ ประปา
รวมไปถึงที่ดินโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้
กปภ.
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขายน�้ำ
ขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
สูงสุดและร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

6

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOOT) เพื่อ
ขายให้แก่ส�ำนักงานประปา
นครสวรรค์ออก
จังหวัดนครสวรรค์

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� ำ หนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขาย
น�้ำประปา (นับจากวันที่ครบก�ำหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบ
จ่ า ยน�้ ำ ประปาเพิ่ ม เติ ม จากระบบจ่ า ยน�้ ำ
ประปาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว

219

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้แก่ส�ำนักงานประปา
ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

220
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กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิม่ เติมเอง บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมอัตราน�ำ้
สูญเสียในระบบจ่ายประปาทีก่ อ่ สร้างเพิม่ เติม
ดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ
7

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

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� ำ หนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขาย
น�ำ้ ประปา (นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพือ่ รับมอบระบบผลิตน�ำ้ ประปา
ไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ายเงิน คืน ให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้ ำ สู ญ เสี ย ในระบบจ่ า ยประปาที่ ก ่ อ สร้ า ง
เพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

8

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
บางปะกง จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ
ครบก� ำ หนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขาย
น�้ำประปา (นับจากวันที่ครบก�ำหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ายเงิน คืน ให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ายน�้ำประปาที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

15 ปี
7 ก.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด
(มหาชน)

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 พ.ค. 2548 – 11 พ.ค. 2563
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาปรั บ ราคาทุ ก ปี
ตามสูตรการค�ำนวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�้ำประปา

10

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้แก่ส�ำนักงานประปา
พนัสนิคม และ
ส�ำนักงานประปาบ้านบึง
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�้ำของปีนั้นตามปริมาณซื้อขาย
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้ อ ยกว่ า บริ ษั ท จะต้ อ งช� ำ ระค่ า ชดเชยให้
กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีต�่ำกว่าเกณฑ์
สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

11

โครงการสัญญาให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา (BTO)
เพื่อขายให้
ส�ำนักงานประปาระยอง
จังหวัดระยอง

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
บางปะกง จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 ก.ค. 2549 – 11 ก.ค. 2574
- กลุ ่ ม บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
สัญญาด้วยค่าใช้จา่ ยของกลุม่ บริษทั ฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมด ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที
โดยกลุ่มบริษัทมีเพียงสิทธิใช้ประโยชน์ เพื่อ
ท�ำการผลิตและขายน�้ำประปาให้แก่ กปภ.
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
- กปภ. จะช�ำระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท
ในอั ต ราที่ ก� ำ หนดตามปริ ม าณซื้ อ ขาย
น�้ำประปาขั้นต�่ำตามคุณภาพ ที่ก�ำหนด

221

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปาระบบ Reverse
Osmosis (RO) ตามสัญญา
ซื้อขายน�้ำประปา (BOO)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้น
มีมูลค่า 6 ล้านบาทเมื่อครบ 1 ปีจะต้องน�ำ
หลั ก ประกั น ใหม่ ที่ มี มู ล ค่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
ค่ า น�้ ำ ประปาตามปริ ม าณน�้ ำ ประปาขั้ น ต�่ ำ
และคื น หลั ก ประกั น ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ว างไว้
ก่อนหน้านี้

222
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12

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้ส�ำนักงานประปาชลบุรี
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�้ำของปีนั้นตามปริมาณซื้อขาย
น�ำ้ ขัน้ ต�ำ่ ตามคุณภาพทีก่ ำ� หนด กรณีคณ
ุ ภาพ
ด้อยกว่ามาตรฐานบริษทั ไม่สามารถด�ำเนินการ
ส่งมอบน�้ำประปาได้ตามปริมาณที่ก�ำหนด
ของแต่ละช่วงเวลา (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตาม
สัญญา) บริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 10 ของปริมาณน�้ำประปา
ที่ต้องการซื้อต่อวันในช่วงเวลานั้นคูณด้วย
อัตราค่าน�้ำประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ช่ ว งเวลานั้ น คู ณ ด้ ว ยจ� ำ นวนวั น นั บ ตั้ ง แต่
วันที่ตรวจพบว่าน�้ำประปามีคุณภาพต�่ำกว่า
มาตรฐาน จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จในรอบ
เดือนใดๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
- บริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาในวันท�ำ
สัญญาอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
งานนี้ เมื่อบริษัทน�ำหลักประกันเป็นหนังสือ
ค�้ ำ ประกั น ของธนาคารฉบั บ ใหม่ ใ นปี แ รก
ตั้งแต่วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปาและในรอบปี
ต่อๆ ไป จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าค่าน�้ำประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ปริมาณน�้ำที่ กปภ. ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�่ำ
รวมทั้งปีของแต่ละปี มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิม
และ/หรือพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

8.

เหตุการณ์ไฟไหม้

9.

การอนุมัติงบการเงิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อาคาร 2 ชั้น 4 กปภ. ส�ำนักงานใหญ่ และได้ลุกลามเกิดความเสียหาย
ต่อชัน้ 4 ทัง้ หมด ซึง่ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อคณะท�ำงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้ส�ำนักงานใหญ่ กปภ. ว่าผลกระทบที่ได้รับจากเพลิงที่ลุกไหม้และน�้ำที่ใช้
ในการดับเพลิง มีมูลค่าความเสียหายเป็นจ�ำนวน 20.26 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้างสุทธิ
จ�ำนวน 10.60 ล้านบาท ความเสียหายของครุภัณฑ์สุทธิ จ�ำนวน 4.24 ล้านบาท และความเสียหายของวัสดุส�ำนักงาน
จ�ำนวน 5.42 ล้านบาท ทั้งนี้ กปภ. บันทึกรับรู้ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�ำนาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at September 30, 2017
Unit : Baht

		
		
Notes

Financial statement-equity method applied
30 September 2017 30 September 2016 1 October 2015

(Balance forward)
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Assets					

Current assets
Cash and cash equivalents
3.1, 5.1
2,606,325,173
1,998,066,366 3,662,662,900
Cash at bank with limitations
3.2, 5.2
1,148,074,738
1,976,393,421 2,410,180,216
Accounts receivable 3.3, 5.3
1,450,833,602
1,970,756,526
986,094,957
trade and others
Supplies
3.4, 5.4
372,253,038
265,735,869
250,788,283
Pipeline installation under
3.11.2
35,731,886
26,699,402
26,779,377
construction
Total current assets		
5,613,218,437
6,237,651,584 7,336,505,733
Non-current assets					
Investments in associates
3.5, 5.5
4,014,548,323
3,854,421,533 3,622,376,184
Other long-term investments
3.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
24,026,200
Advance payments		
760,686,017
1,380,083,956 1,416,780,364
Assets under construction
5.7
11,205,998,944 12,243,357,819 8,861,849,962
Property, plant and equipment 3.7, 3.8, 5.8
91,360,605,717 85,215,152,423 78,014,248,366
Right of possession over
3.8, 3.9, 5.9
317,147,067
317,689,482
318,233,174
government property
Intangible assets
3.7, 3.10, 5.10
77,611,610
88,847,246
87,609,518
Other non-current assets
5.11
267,096,467
269,387,132
270,738,333
Total non-current assets		
108,027,720,345 103,392,965,791 92,615,862,101
Total assets		
113,640,938,782 109,630,617,375 99,952,367,834
						
		
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.		

Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at September 30, 2017
Unit : Baht
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Financial statement-equity method applied
		
Notes
30 September 2017 30 September 2016 1 October 2015		
		
(Balance forward)
Liabilities and Equity 				
Current liabilities
Accounts payable - trade and others
5.12
2,658,906,029
3,941,961,914 2,745,847,337
Accrued expenses
5.13
1,348,068,193
1,431,216,048 1,416,509,004
Accrued remittance to
5.14
2,471,600,000
2,300,000,000 1,963,900,000
the Ministry of Finance
Accrued bonuses to directors		
594,891,063
471,312,554
645,506,792
and employees
Unearned piping works and
3.11.2
373,635,293
403,127,007
410,309,593
installation income
Current portion of Finance
3.13, 5.15
595,897,076
544,370,928
504,723,361
lease liabilities
Current portion of long-term loans
5.16
762,856,357
1,000,000,000
Other current liabilities
5.17
913,948,738
1,408,604,253
930,171,057
Total current liabilities		
9,719,802,749 11,500,592,704 8,616,967,144
Non-current liabilities					
Finance lease liabilities
3.13, 5.15
13,020,414,153
13,614,929,574 14,160,317,479
Long-term loans
5.16
13,460,000,000
13,313,812,470 12,600,000,000
Deferred income 3.11.7, 3.11.9, 5.18
2,541,138,743
2,264,618,024 2,066,896,905
private-donated assets		
Deferred income 3.11.9, 5.18
4,145,843,851
3,407,180,689 2,372,797,857
public-donated assets		
Deferred income - government fund 3.11.8, 5.18
19,692,195,267
17,533,229,365 15,003,412,493
Employee benefit obligations
3.14, 3.15, 5.19
1,620,321,164
1,363,903,397 1,257,621,463
Provision on litigation
5.20
46,956,739
21,642,109
14,238,394
Provision on private joint venture contracts 5.21
3,859,683,094
4,166,494,930 3,671,950,789
Provision on building and
3.7, 3.16, 5.22
18,814,553
21,437,936
20,534,410
construction demolishment
Long-term guarantee deposits
5.23
2,021,617,162
1,944,950,962 1,835,098,992
Total non-current liabilities		
60,426,984,726 57,652,199,456 53,002,868,782
Total liabilities		
70,146,787,475 69,152,792,160 61,619,835,926
Equity					
Capital 		
2,204,438,020
2,204,438,020 2,204,438,020
Contribution from the government		
30,919,654,450
30,919,654,450 30,919,654,450
Total capital
5.24
33,124,092,470
33,124,092,470 33,124,092,470
Unappropriated Retained earnings		
10,248,044,331
7,059,624,573 4,833,961,950
Other components of equity		
122,014,506
294,108,172
374,477,488
Total equity		
43,494,151,307 40,477,825,215 38,332,531,908
Total liabilities and equity		
113,640,938,782 109,630,617,375 99,952,367,834
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.		
(Signed) Mr. Somchai  Montburinont
(Mr. Somchai  Montburinont)
Deputy Governor (Technical Affairs)
Acting of Governor of PWA
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(Signed) Mrs. Vorachan  Dechasasawat
(Mrs. Vorachan  Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department
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Unit : Baht

		
Separate financial statements
30 September 2017 30 September 2016 1 October 2015
		
Notes
			
(Balance forward)
Assets					
Current assets
Cash and cash equivalents
3.1, 5.1
2,606,325,173
1,998,066,366 3,662,662,900
Cash at bank with limitations
3.2, 5.2
1,148,074,738
1,976,393,421 2,410,180,216
Accounts receivable 3.3, 5.3
1,450,833,602
1,970,756,526
986,094,957
trade and others
Supplies
3.4, 5.4
372,253,038
265,735,869
250,788,283
Pipeline and installation
3.11.2
35,731,886
26,699,402
26,779,377
under construction
Total current assets		
5,613,218,437
6,237,651,584 7,336,505,733
Non-current assets					
Investments in associates
3.5, 5.5
1,091,200,000
1,091,200,000 1,091,200,000
Other long-term investments
3.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
24,026,200
Advance payments		
760,686,017
1,380,083,956 1,416,780,364
Assets under construction
5.7
11,205,998,944 12,243,357,819 8,861,849,962
Property, plant and equipment 3.7, 3.8, 5.8
91,360,605,717 85,215,152,423 78,014,248,366
Right of possession over
3.8, 3.9, 5.9
317,147,067
317,689,482
318,233,174
government property
Intangible assets
3.7, 3.10, 5.10
77,611,610
88,847,246
87,609,518
Other non-current assets
5.11
267,096,467
269,387,132
270,738,333
Total non-current assets		
105,104,372,022 100,629,744,258 90,084,685,917
Total assets		
110,717,590,459 106,867,395,842 97,421,191,650
						
		
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at September 30, 2017
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Separate financial statements
		
Notes
30 September 2017 30 September 2016 1 October 2015		
		
(Balance forward)
Liabilities and Equity					
Current liabilities
Accounts payable - trade and others
5.12
2,658,906,029
3,941,961,914 2,745,847,337
Accrued expenses
5.13
1,348,068,193
1,431,216,048 1,416,509,004
Accrued remittance to the Ministry of Finance 5.14
2,471,600,000
2,300,000,000 1,963,900,000
Accrued bonuses to directors and employees		
594,891,063
471,312,554
645,506,792
Unearned pipeline installation income
3.11.2
373,635,293
403,127,007
410,309,593
Current portion of Finance
3.13, 5.15
595,897,076
544,370,928
504,723,361
lease liabilities
Current portion of long-term loans
5.16
762,856,357
1,000,000,000
Other current liabilities
5.17
913,948,738
1,408,604,253
930,171,057
Total current liabilities		
9,719,802,749 11,500,592,704 8,616,967,144
Non-current liabilities					
Finance lease liabilities
3.13, 5.15
13,020,414,153
13,614,929,574 14,160,317,479
Long-term loans
5.16
13,460,000,000
13,313,812,470 12,600,000,000
Deferred income 3.11.7, 3.11.9, 5.18
2,541,138,743
2,264,618,024 2,066,896,905
private-donated assets		
Deferred income 3.11.9, 5.18
4,145,843,851
3,407,180,689 2,372,797,857
public-donated assets		
Deferred income - government fund 3.11.8, 5.18
19,692,195,267
17,533,229,365 15,003,412,493
Employee benefit obligations
3.14, 3.15, 5.19
1,620,321,164
1,363,903,397 1,257,621,463
Provision on litigation
5.20
46,956,739
21,642,109
14,238,394
Provision on private joint venture contracts
5.21
3,859,683,094
4,166,494,930 3,671,950,789
Provision on building and
3.7, 3.16, 5.22
18,814,553
21,437,936
20,534,410
construction demolishment
Long-term guarantee deposits
5.23
2,021,617,162
1,944,950,962 1,835,098,992
Total non-current liabilities		
		 60,426,984,726 57,652,199,456 53,002,868,782
Total liabilities		
70,146,787,475 69,152,792,160 61,619,835,926
Equity					
Capital 		
2,204,438,020
2,204,438,020 2,204,438,020
Contribution from the government		
30,919,654,450
30,919,654,450 30,919,654,450
Total capital
5.24
33,124,092,470
33,124,092,470 33,124,092,470
Unappropriated Retained earnings		
7,756,495,045
4,728,481,330 2,740,887,703
Other components of equity		
(309,784,531)
(137,970,118)
(63,624,449)
Total equity					
	 40,570,802,984 37,714,603,682 35,801,355,724
Total liabilities and equity		
110,717,590,459 106,867,395,842 97,421,191,650
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Signed) Mr. Somchai  Montburinont
(Mr. Somchai  Montburinont)
Deputy Governor (Technical Affairs)
Acting of Governor of PWA
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(Signed) Mrs. Vorachan  Dechasasawat
(Mrs. Vorachan  Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department

Provincial Waterworks Authority

Statements of comprehensive income
For the year ended at 30 September 2017
Unit : Baht

Notes

Financial statement-equity method applied
2017
2016
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Revenues 				
Revenue from water sales and services
3.11.1, 5.25
25,943,466,111
25,680,445,214
Revenue from piping works and installation 3.11.2, 5.25
1,911,770,547
2,115,067,144
Other income
3.11.3 - 3.11.9, 5.26
1,545,959,126
1,367,634,122
			Total Revenue		
29,401,195,784
29,163,146,480
Expenses					
Pipeline and installation expenses		
1,551,863,190
1,730,745,486
Operating and administrative expenses
5.27
20,087,724,153
20,450,168,381
Other expenses
5.28
176,848,486
155,145,545
Financial Costs
3.12, 5.29
1,919,546,240
2,340,353,441
			Total expenses		
23,735,982,069
24,676,412,853
Share of profits of associates		
494,806,043
539,028,996
Profit for the year		
6,160,019,758
5,025,762,623

Other comprehensive income :				
Items that will not be re-grouped in gains (losses) afterwards			
Defined benefit plan actuarial gains (losses)				
Income tax for other entries		
(171,814,413)
(74,345,669)
of the total gains (losses) in the associate				
Income tax for other entries		
1,355,509
(5,659,479)
							
of the total gains (losses) in the associate		
(270,941)
1,131,895
Items that may be re-grouped in gains (losses) afterwards			
Change in the value of the temporary security				
		 in the associate		
23
(81,227)
Reclassify of income tax to gains or loss				
			 in associated company afterwards		
(85)
16,246
Comprehensive income attributable to associates
(1,363,759)
(1,431,082)
Total comprehensive income for the year		
5,987,926,092
4,945,393,307
						
						
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Provincial Waterworks Authority

Statements of comprehensive income
For the year ended at 30 September 2017
Unit : Baht

Notes

Separate financial statements
2017
2016

Revenues 				
Revenue from water sales and services 3.11.1, 5.25
25,943,466,111
25,680,445,214
Revenue from pipeline and installation 3.11.2, 5.25
1,911,770,547
2,115,067,144
Other income
3.11.3 - 3.11.9, 5.26
1,880,359,126
1,668,594,122
Total Revenue		
29,735,595,784
29,464,106,480
Expenses 				
Pipeline and installation expenses		
1,551,863,190
1,730,745,486
Operating and administrative expenses
5.27
20,087,724,153
20,450,168,381
Other expenses
5.28
176,848,486
155,145,545
Financial costs
3.12, 5.29
1,919,546,240
2,340,353,441
Total expenses		
23,735,982,069
24,676,412,853
Profit for the year		
5,999,613,715
4,787,693,627

Other comprehensive income :				
Items that will not be re-grouped in gains (losses) afterwards			
							
		 Losses estimated from acturial principles		
(171,814,413)
(74,345,669)
Total comprehensive income for the year		
5,827,799,302
4,713,347,958

Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2017

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

Statements of changes in equity
For the year end September 30, 2017
Unit : Baht

Financial statements-equity method applied
Other components of equity

Capital

Other comprehensive income

Defined
benefit plan
actuarial gains
(losses)
Unappropriated
retained earnings for employee
benefit project
losses

Defined
benefit plan
actuarial gains
(losses)
for employee
benefit
project in the
associates

Income tax
for other
entries
of toal
gain (loss)
in the
associates

Change in
the value
of the
temporary
Income
security attributable
in the
to the
associates associates

Other
transactions
changes in
shareholders
Other
premium on
ordinary components
of equity
shares

Contribution
from the
Government

Total Capital

Balance forward at 1 October 2015 2,204,438,020
Remittance to the Ministry of Finance
-

30,919,654,450
-

33,124,092,470
-

4,833,961,950
(2,800,100,000)

(63,624,449)
-

(10,376,431)
-

2,059,206
-

81,202
-

Annual total gain (loss)
Balance at 30 September 2016

2,204,438,020

30,919,654,450

33,124,092,470

5,025,762,623
7,059,624,573

(74,345,669)
(137,970,118)

(5,659,479)
(16,035,910)

1,148,141
3,207,347

(81,227) (1,431,082)
(25) 7,643,541 437,263,337

(80,369,316) 4,945,393,307
294,108,172 40,477,825,215

Balance forward at 1 October 2016 2,204,438,020
Remittance to the Ministry of Finance
Annual total gain (loss)
Balance at 30 September 2017
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

7,059,624,573
(2,971,600,000)
6,160,019,758
10,248,044,331

(137,970,118)
(171,814,413)
(309,784,531)

(16,035,910)
1,355,509
(14,680,401)

3,207,347
(271,026)
2,936,321

(25) 7,643,541 437,263,337
23 (1,363,759)
(2) 6,279,782 437,263,337

294,108,172 40,477,825,215
(2,971,600,000)
(172,093,666) 5,987,926,092
122,014,506 43,494,151,307

Capital

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

9,074,623 437,263,337
-

374,477,488
-

Total Equity
38,332,531,908
(2,800,100,000)

Provincial Waterworks Authority

Statements of changes in equity
For the year end September 30, 2017
Unit : Baht

Separate financial statements
Other components of equity

Capital

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

Other
components
of equity

Total Equity

Capital

Contribution
from the
Government

Total Capital

Unappropriated
retained earnings
losses

Balance forward at 1 October 2015
Remittance to the Ministry of Finance
Annual total gain (loss)
Balance at 30 September 2016

2,204,438,020
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

2,740,887,703
(2,800,100,000)
4,787,693,627
4,728,481,330

(63,624,449)
(74,345,669)
(137,970,118)

(63,624,449)
(74,345,669)
(137,970,118)

35,801,355,724
(2,800,100,000)
4,713,347,958
37,714,603,682

Balance forward at 1 October 2016
Remittance to the Ministry of Finance
Annual total gain (loss)
Balance at 30 September 2017

2,204,438,020
2,204,438,020

30,919,654,450
30,919,654,450

33,124,092,470
33,124,092,470

4,728,481,330
(2,971,600,000)
5,999,613,715
7,756,495,045

(137,970,118)
(171,814,413)
(309,784,531)

(137,970,118)
(171,814,413)
(309,784,531)

37,714,603,682
(2,971,600,000)
5,827,799,302
40,570,802,984

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

Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017
Unit : Baht
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Financial statements-equity method applied

		
2017
2016
Cash flow from operating activities			
Profit for the year
6,160,019,758
5,025,762,623
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by			
		 (paid from) operating activities:-			
			Depreciation
5,077,914,653
4,698,213,410
			 Allowances for impairment of fixed assets
36,431,183
81,052,382
			 Allowances for revaluation of assets
8,778,227
(10,422,974)
			 Amortization of right of possession over government property
542,407
543,682
			 allowance for impairment of right of possession
6
3
			
over government property
			 Amortization of intangible assets
30,940,635
27,342,953
			 Allowances for Impairtment of intangible assets
6
4
			 Damages caused by fire and disasters
14,834,888
			 Adjustment of assets under construction as expenses
3,177,517
10,311,201
			 Loss on disposal of fixed assets
70,720,721
116,351,297
			 Allowances for revaluation and obsolete supplies
187,858
(62,978)
			 Employee benefit expenses
84,603,354
31,936,264
			Bad debts
1,763,954
747,814
			Doubtful accounts
7,862,400
9,141,434
			 Revenue recognition from donation - private sectors
(221,344,544)
(224,718,265)
			 Revenue recognition from donation - public sectors
(168,124,306)
(133,573,005)
			 Revenue recognition from government contribution
(632,887,494)
(548,145,865)
			 Other donation income
(232,363)
			 Private sector donation income
(3,782,523)
(1,660,181)
			Miscelleneous income
(17,774,756)
(127,245)
			 Revenue from fines and damages
(2,893,100)
(4,771,200)
			Devidend income
(17,369,741)
(15,140,831)
			 Loss on missing fixed assets pending investigation
516,819
188,437
			 Loss (gain) on missing fixed assets under investigation
577,197
(100,195)
			 Adjusting water security
(24,874,058)
			 Bonuses paid to Board of Directors and employees
603,823,357
471,288,085
			Provision on litigation
25,314,630
7,403,715
			 Provision on private joint venture contracts
(306,811,836)
494,544,142
			 Provision on building and construction demolishment
521,499
921,052
			 Net share of profits by equity method
(494,806,043)
(539,028,996)
			Interest income
(42,167,557)
(66,349,032)
			Interest expense
1,919,024,741
2,339,432,389
Operating income before changes in operating assets and liabilities
12,114,719,852
11,770,847,757
Operating assets (increase) decrease
			 Cash at bank with limitations
828,318,683
433,786,794
			 Accounts receivable - trade and others
508,515,122
(972,386,054)
			Supplies
(89,784,424)
(11,205,202)
			 Piping works and installation under construction
(9,032,484)
79,975
			Other non-current assets
162,899
(598,529)
						
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Provincial Waterworks Authority

Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017
Unit : Baht
Financial statements-equity method applied

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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2017
2016
Operating liabilities increase (decrease)			
			 Accounts payable - trade and others
(1,283,061,127)
1,219,154,832
			Accrued expenses
(99,384,865)
8,802,780
			 Accrued bonuses to directors and employees
(480,239,606)
(645,447,916)
			 Unearned pipeline and installation income
(29,491,714)
(7,182,586)
			Long-term guarantee deposits
101,540,258
109,851,970
			Other current liabilities
(76,306,722)
1,108,894,951
			
Net cash flow from operating activities
11,485,955,872
13,014,598,772
Cash flow from investing activities			
Interest received
47,698,112
83,131,897
Dividend received
351,769,741
316,100,831
Increase in advance payments for construction
(376,590,777)
(1,195,440,938)
Purchase of fixed assets
(149,269,080)
(359,887,576)
Increase in assets under construction
(8,214,863,102)
(13,027,432,317)
Increase in intangible assets
(1,404,500)
(3,995,337)
Received from the account receivable from financial lease
1,949,731
1,786,593
Cash received from disposals of fixed assets
8,570,503
17,219,879
			
Net cash flow from investing activities
(8,332,139,372)
(14,168,516,968)
Cash flow from financing activities			
Interest expense
(524,275,722)
(908,922,779)
Liabilities under finance leaseagreements, net of current portion paid
(1,922,179,253)
(1,929,530,766)
Deferred income-government fund
2,791,853,396
3,077,962,737
Cash received from long-term loan
1,544,791,055
1,713,812,470
Cash at Long-term Liabilities
(1,635,747,169)
Remittance to Ministry of Finance
(2,800,000,000)
(2,464,000,000)
			
Net cash flow from financing activities
(2,545,557,693)
(510,678,338)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
608,258,807
(1,664,596,534)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
1,998,066,366
3,662,662,900
Cash and cash equivalents at the end of the year
2,606,325,173
1,998,066,366
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Unit : Baht

Separate financial statements
		
2017
2016
Cash flow from operating activities			
Profit for the year
5,999,613,715
4,787,693,627
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by			
		 (paid from) operating activities:-			
			Depreciation
5,077,914,653
4,698,213,410
			 Allowances for impairment of fixed assets
36,431,183
81,052,382
			 Allowances for revaluation of assets
8,778,227
(10,422,974)
			 Amortization of right of possession over government property
542,407
543,682
			 allowance for impairment of right of possession
6
3
			
over government property
			 Amortization of intangible assets
30,940,635
27,342,953
			 Allowances for Impairtment of intangible assets
6
4
			Damages caused by fire and disasters
14,834,888
			 Adjustment of assets under construction as expenses
3,177,517
10,311,201
			 Loss on disposal of fixed assets
70,720,721
116,351,297
			 Allowances for revaluation and obsolete supplies
187,858
(62,978)
			 Employee benefit expenses
84,603,354
31,936,264
			Bad debts
1,763,954
747,814
			Doubtful accounts
7,862,400
9,141,434
			 Revenue recognition from donation - private sectors
(221,344,544)
(224,718,265)
			 Revenue recognition from donation - public sectors
(168,124,306)
(133,573,005)
			 Revenue recognition from government contribution
(632,887,494)
(548,145,865)
			 Other donation income
(232,363)
			 Private sector donation income
(3,782,523)
(1,660,181)
			Miscelleneous income
(17,774,756)
(127,245)
			 Revenue from fines and damages
(2,893,100)
(4,771,200)
			Devidend income
(351,769,741)
(316,100,831)
			 Loss on missing fixed assets pending investigation
516,819
188,437
			 Loss (gain) on missing fixed assets under investigation
577,197
(100,195)
			Adjusting water security
(24,874,058)
			 Bonuses paid to Board of Directors and employees
603,823,357
471,288,085
			Provision on litigation
25,314,630
7,403,715
			 Provision on private joint venture contracts
(306,811,836)
494,544,142
			 Provision on building and construction demolishment
521,499
921,052
			Interest income
(42,167,557)
(66,349,032)
			Interest expense
1,919,024,741
2,339,432,389
Operating income before changes in operating assets and liabilities
12,114,719,852
11,770,847,757
Operating assets (increase) decrease			
			 Cash at bank with limitations
828,318,683
433,786,794
			 Accounts receivable - trade and others
508,515,122
(972,386,054)
			Supplies
(89,784,424)
(11,205,202)
			 Pipeline and installation under construction
(9,032,484)
79,975
			Other non-current assets
162,899
(598,529)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Provincial Waterworks Authority

Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017
Unit : Baht
Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.			
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2017
2016
Operating liabilities increase (decrease)			
		 Accounts payable - trade and others
(1,283,061,127)
1,219,154,832
		Accrued expenses
(99,384,865)
8,802,780
		 Accrued bonuses to directors and employees
(480,239,606)
(645,447,916)
		 Unearned pipeline and installation income
(29,491,714)
(7,182,586)
		 Long-term guarantee deposits
101,540,258
109,851,970
		 Other current liabilities
(76,306,722)
1,108,894,951
			Net cash flow from operating activities
11,485,955,872
13,014,598,772
Cash flow from investing activities			
Interest received
47,698,112
83,131,897
Dividend received
351,769,741
316,100,831
Increase in advance payments for construction
(376,590,777)
(1,195,440,938)
Purchase of fixed assets
(149,269,080)
(359,887,576)
Increase in assets under construction
(8,214,863,102)
(13,027,432,317)
Increase in intangible assets
(1,404,500)
(3,995,337)
Received from the account receivable from financial lease
1,949,731
1,786,593
Cash received from disposals of fixed assets
8,570,503
17,219,879
			Net cash flow from investing activities
(8,332,139,372)
(14,168,516,968)
Cash flow from financing activities			
Interest expense
(524,275,722)
(908,922,779)
Liabilities under finance leaseagreements, net of current portion paid
(1,922,179,253)
(1,929,530,766)
Deferred income-government fund
2,791,853,396
3,077,962,737
Cash received from long-term loan
1,544,791,055
1,713,812,470
Cash at Long-term Liabilities
(1,635,747,169)
Remittance to Ministry of Finance
(2,800,000,000)
(2,464,000,000)
			Net cash flow from financing activities
(2,545,557,693)
(510,678,338)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
608,258,807
(1,664,596,534)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
1,998,066,366
3,662,662,900
Cash and cash equivalents at the end of the year
2,606,325,173
1,998,066,366
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Provincial Waterworks Authority

Notes to the Financial Statements
For the year ended 30 September 2017

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 effciency 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 Waterworks 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 benefts and people’s
hygiene as importance.
Head offce is located at 72 Soi Changwattana 1, Ta Lad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
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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 fnancial statements in accordance with the Ministry of Finance’s letter No. MOF.0209.2/4171 dated
9 March 2001. PWA fnancial statements present the financial position and operating performance results of
PWA’s employee gratuity fund for the year ended 30 September 2017. Similarly, the transactions related to
PWA’s employee gratuity fund have also been presented in Notes 5.19 to the financial statements.
2.2 Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), Thai Standing
		
Interpretations Committee (TSIC), and Thai Financial Reporting Interpretations Committee
		
(TFRIC)
		2.2.1 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2016
			
Federation of Accounting Professions (FAP) has issued and improved the following No.,
TFRS, No. and TNo. Thai Interpretations effective for annual accounting periods beginning on or after
1 January 2016, the standards of which PWA has brought into practice under the consideration of PWA
Management that there is no signifcant impact on the accounting policy and fnancial statements of PWA.

Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2017
Thai Accounting Standards
Topic
No. 1 (Revised 2016)
Presentation of fnancial statements
No. 2 (Revised 2016)
Inventory
No. 7 (Revised 2016)
Statement of cash ﬂow
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
No. 8 (Revised 2016)
No. 10 (Revised 2016) Events after the reporting period
No. 11 (Revised 2016) Construction contracts
No. 12 (Revised 2016) Income taxes
No. 16 (Revised 2016) Property, plant and equipment
No. 17 (Revised 2016) Leases
No. 18 (Revised 2016) Revenue
No. 19 (Revised 2016) Employee benefts
No. 20 (Revised 2016) Accounting for Government Grants and Disclosure of
					
Government Assistance
No. 21 (Revised 2016) The effects of changes in foreign exchange rates
No. 23 (Revised 2016) Borrowing costs
No. 24 (Revised 2016) Related party disclosures
No. 26 (Revised 2016) Accounting and reporting by retirement beneft plans
No. 27 (Revised 2016) Separate fnancial statements
No. 28 (Revised 2016) Investments in associates
No. 29 (Revised 2016) Financial reporting in hyperinﬂationary economies
No. 33 (Revised 2016) Earnings per share
No. 34 (Revised 2016) Interim fnancial reporting
No. 36 (Revised 2016) Impairment of assets
No. 37 (Revised 2016) Provision, contingent liabilities and contingent assets
No. 38 (Revised 2016) Intangible assets
No. 40 (Revised 2016) Investment property
No. 41 (Revised 2016) Agriculture
No. 104 (Revised 2016) Accounting for troubled debt restructuring
No. 105 (Revised 2016) Acoounting for cash investment in debt instrument and
					
equity instrument
No. 107 (Revised 2016) Financial instruments: disclosure and presentation
				
Thai Financial Reporting Standards
Topic
			
No. 2 (Revised 2016)
Share-based payments
No. 3 (Revised 2016)
Business combination
No. 4 (Revised 2016)
Insurance contract
No. 5 (Revised 2016)
Non-current assets held for sale and discontinued operations
No. 6 (Revised 2016)
Exploration for and evaluation of mineral resources
No. 8 (Revised 2016)
Operating segment
No. 10 (Revised 2016) Consolidated fnancial statement
No. 11 (Revised 2016) Joint arrangements
No. 12 (Revised 2016) Disclosure of interests in other entities
		2.2.2
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No. 13 (Revised 2016) Fair value measurement
				
Thai Standing Interpretations Committee
Topic
Government assistance - no specifc relation to operating
No. 10 (Revised 2016)
					
activities
			
No.15 (Revised 2016)
Operating leases - incentives for lessees
No. 25 (Revised 2016) Income taxes - changes in the tax status of an entity or
					
its shareholders
No. 27 (Revised 2016) Evaluating the substance of transactions involving the legal
					
form of a lease
No. 29 (Revised 2016) Service concession arrangements: disclosure
No. 31 (Revised 2016) Revenue - barter transaction involving advertising services
No. 32 (Revised 2016) Intangible assets - website costs
				 Thai Financial Reporting Interpretations
Topic
No. 1 (Revised 2016)
Changes in existing decommissioning, restoration and
					
similar liabilities
No. 4 (Revised 2016)
Determining whether an arrangement contains a lease
No. 5 (Revised 2016)
Rights to interests arising from decommissioning,
					
restoration and environmental rehabilitation funds
No. 7 (Revised 2016)
Applying the restatement approach under TAS 29
(Revised 2016) Financial reporting in hyperinﬂationary
					
					
economics
No. 10 (Revised 2016) Interim fnancial reporting and impairment
No. 12 (Revised 2016) Service concession arrangement
No. 13 (Revised 2016) Customer loyalty programs
No. 14 (Revised 2016) The limit on a defned beneft asset, minimum funding
					
requirements and their interaction for TAS 19 (Revised 2016)
					
Employee Benefits
No. 15 (Revised 2016) Agreement for the construction of real estate
No. 17 (Revised 2016) Distribution of non-cash assets to owners
No. 18 (Revised 2016) Transfers of assets from customers
No. 20 (Revised 2016) Stripping costs in the production phase of a surface mine
No. 21 (Revised 2016) Levies
2.2.3
			

Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2018
Thai Accounting Standards
Topic
No. 1 (Revised 2017)
Presentation of fnancial statements
No. 2 (Revised 2017)
Inventory
No. 7 (Revised 2017)
Statement of cash ﬂow
No. 8 (Revised 2017)
Accounting policies, changes in accounting estimates
					
and errors
No. 10 (Revised 2017) Events after the reporting period
No. 11 (Revised 2017) Construction contracts
No. 12 (Revised 2017) Income taxes
No. 16 (Revised 2017) Property, plant and equipment
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No. 17 (Revised 2017) Leases
No. 18 (Revised 2017) Revenue
No. 19 (Revised 2017) Employee benefts
No. 20 (Revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure
					
of Government Assistance
No. 21 (Revised 2017) The effects of changes in foreign exchange rates
No. 23 (Revised 2017) Borrowing costs
No. 24 (Revised 2017) Related party disclosures
No. 26 (Revised 2017) Accounting and reporting by retirement beneft plans
No. 27 (Revised 2017) Separate fnancial statements
No. 28 (Revised 2017) Investments in associates
No. 29 (Revised 2017) Financial reporting in hyperinﬂationary economies
No. 33 (Revised 2017) Earnings per share
No. 34 (Revised 2017) Interim fnancial reporting
No. 36 (Revised 2017) Impairment of assets
No. 37 (Revised 2017) Provision, contingent liabilities and contingent assets
No. 38 (Revised 2017) Intangible assets
No. 40 (Revised 2017) Investment property
No. 41 (Revised 2017) Agriculture
			 Thai Financial Reporting Standards
Topic
			
No. 2 (Revised 2017)
Share-based payments
No. 3 (Revised 2017)
Business combination
No. 4 (Revised 2017)
Insurance contract
No. 5 (Revised 2017)
Non-current assets held for sale and discontinued operations
No. 6 (Revised 2017)
Exploration for and evaluation of mineral resources
No. 8 (Revised 2017)
Operating segment
No. 10 (Revised 2017) Consolidated fnancial statement
No. 11 (Revised 2017) Joint arrangements
No. 12 (Revised 2017) Disclosure of interests in other entities
No. 13 (Revised 2017) Fair value measurement
				
Thai Standing Interpretations Committee
Topic
			
No. 10 (Revised 2017) Government assistance-no specifc relation to operating
					
activities
No. 15 (Revised 2017) Operating leases-incentives for lessees
No. 25 (Revised 2017) Income taxes-changes in the tax status of an entity or its
					
shareholders
No. 27 (Revised 2017) Evaluating the substance of transactions involving the legal
					
form of a lease
No. 29 (Revised 2017) Service concession arrangements: disclosure
No. 31 (Revised 2017) Revenue - barter transaction involving advertising services
No. 32 (Revised 2017) Intangible assets - website costs
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Thai Financial Reporting Interpretations
Topic
No. 1 (Revised 2017)
Changes in existing decommissioning, restoration and
					
similar liabilities
No. 4 (Revised 2017)
Determining whether an arrangement contains a lease
No. 5 (Revised 2017)
Rights to interests arising from decommissioning,
					
restoration and environmental rehabilitation funds
No. 7 (Revised 2017)
Applying the restatement approach under TAS 29
					
(Revised 2017) Financial reporting in hyperinﬂationary
					
economics
No. 10 (Revised 2017) Interim fnancial reporting and impairment
No. 12 (Revised 2017) Service concession arrangement
No. 13 (Revised 2017) Customer loyalty programs
No. 14 (Revised 2017) The limit on a defned beneft assets, minimum funding
					
requirements and their interaction for TAS 19 (Revised 2017)
					
Employee Benefits
No. 15 (Revised 2017) Agreement for the construction of real estate
No. 17 (Revised 2017) Distribution of non-cash assets to owners
No. 18 (Revised 2017) Transfers of assets from customers
No. 20 (Revised 2017) Stripping costs in the production phase of a surface mine
No. 21 (Revised 2017) Levies
			
Referring to Note 2.2.2, with the exception of No. 26 (Revised 2016): Accounting and
reporting by retirement beneft plans and TFRIC 4 (Revised 2016): 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 (No.) and the Thai Financial Reporting Standards (TFRS) to be effective on
or after 1 January 2017 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 No. and TFRS to be effective on or
after 1 January 2017 from 1 October 2017. However, it is expected that there will be no signifcant impact
on the PWA fnancial statements to be proposed.
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3.

Signifcant 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 excluding cash at bank used as collateral.
3.2 Cash at bank with limitations
Cash at bank with limitations has specifc purposes and conditions in using cash such as cash
used as loan guarantee for employee welfare, capital for water use guarantee and yield of capital for water
use guarantee, all of which can be used as revolving fund to continue PWA’s operations once facing
revolving fund shortage problem.

3.3 Allowance for doubtful accounts
This is calculated from accounts receivable excluding public agencies or state enterprises 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.
3.4 Supplies
Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or
net realizable value, which one is lower. For obsolete supplies pending for investigation and compensation,
the provision of such supplies would be accounted in full amount.
3.5 Investment in Associates and other Long-term Investments
Investment in associates are accounted for using equity method and realized profit share
of the company according to the investment proportion in associates. For the devidend in associates,
it could be deducted from the book value of the investment.
Other long-term investments are stated by using costing method.
3.6 Related Parties
PWA’s related parties means individuals or enterprises that 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 significant inﬂuence directly or indirectly.
In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party,
PWA pays attention to the substance of the relationship not merely to the legal form.
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3.7 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 donation, transfer and 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.
		
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.
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3.8 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 - 20 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 are 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.
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3.9 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.
3.10 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 aspects based on the principle for PSO from
State Enterprise Policy Offce (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 12.22 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 proft 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. In case no impairment loss
of assets has been recognized in prior years, such reversal an impairment loss is recognized in proft or
loss immediately.
3.11 Revenue Recognition
		3.11.1 Revenue from water supply and service is recognized as income when issuing the
receipt and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month.
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3.13 Finance 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 the statement of income throughout a lease agreement
period.
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3.11.2 Revenue from pipeline and installation is the income received from 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”.
		3.11.3 Penalty income In case sellers or parties to a contract with PWA (contractors) delay in
delivering job as specifed in the contract, penalty is charged and recognized as income. In case of renewal
contracts in the fiscal year, PWA shall refund such penaly 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 accounting period of refund.
		3.11.4 Interest income is recognized in the proportion of the time with the consideration
of the effective rate of return on assets.
		3.11.5 Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is made.
		3.11.6 Other income is recognized as income when receiving the settlement.
		3.11.7 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.
		3.11.8 Deferred government fund income The asset transactions paid from appropriated
government fund since 2006 are stated as deferred government fund income in liabilities and recognized
as income government income over its useful lives of assets in compliance with the the calculation
criteria of depreciation basis No. 20 (Revised 2014): Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance.
		3.11.9 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 gradually recognized as income
from assets donated by private and public sector in accordance with the calculation criteria of depreciation
basis of such assets over their useful lives on Accounting Standard No. 20 (Revised 2014): Accounting for
Government Grants and Disclosure of Government Assistance.
		
3.12 Financial Costs
		
Financing costs are expenses occurred from which PWA acquired capital for operation comprising
loan interest paid and fee charge.
		
Interests paid and expenses charged from the long-term loan for the purpose of the acquisition
of property, plant and equipment, which are under construction, are recognized as operation cost under
construction. As for the interests paid, and expenses related to the long-term loans occurred after the
construction is completed are recognized as expenses.

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 are the
amendment of contract and adjustment of provisions to reﬂect the best estimate at present.
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3.14 Employee gratuity fund and provident fund contribution
3.14.1 Employee gratuity fund contribution is what PWA monthly reserves for employees
who don’t attend provident fund membership at the rate of 10 percent of the salary of an individual
employee.
3.14.2 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 and over 20 years respectively (since the
establishment of PWA till now).
						
3.15 Employee Benefit Obligations
		3.15.1 Short-term employee benefits
		
Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses
on accrual basis.
		3.15.2 Retirement employee benefits - Defined benefit plans
		
The employee beneft liabilities in respect of the severance payments under labor law
and employee gratuity fund is the expenses throughout employees’ working period. The future beneft
amount to be received by employees under the defned beneft plan is estimated from the duration of their
work with PWA till retirement based on actuarial principles. Such benefts are discounted as the present
value while a discount rate uses the rate of return on government bonds as an initial reference rate. An
estimate of such liabilities is calculated based on actuarial methods (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.
3.16 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.

4.

Reclassification of accounts

Certain items in the statement of financial position, in which the equity method is applied and
the separate financial statements as at 30 September 2016, have been reclassified to comply with the
presentation of statements of financial position as at September 30, 2017.
Unit : Million Baht

Financial statements in which the equity
method is applied/
Separate Financial Statements
Before
New
After
Categorization Categorization Categorization
Trade and other receivables
Accounts payable and other payables
Other current liabilities

5.

2,004.77
3,921.23
1,463.35

(34.01)
20.73
(54.75)

1,970.76
3,941.96
1,408.60

Additional Information
5.1 Cash and cash equivalents consisted of the following: Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2016
19.21
1,782.31
163.36
33.19
1,998.07

		
Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2017 and 2016 amounted
Baht 2,320.52 million and Baht 1,782.31 million included deposits at banks - PWA gratuity fund at
the amount of Baht 5.69 million and Baht 4.18 million respectively.
		
As at 30 September 2017 and 2016 cash in transit amounting to Baht 37.80 million and
Baht 33.19 million were mostly clearing cheques, cheques, and drafts respectively.
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Cash on hand
Deposits at banks - Saving Accounts
- Current Accounts
Cash in transit
Total

2017
19.91
2,320.52
228.09
37.80
2,606.32
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5.2 Cash at bank with limitations consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Deposits at banks for employee welfare
Water usage guarantee fund
Interests of water usage guarantee fund
Total

2017
499.44
380.44
268.09
1,148.07

2016
500.00
1,235.88
240.51
1,976.39

5.3 Accounts receivable - trade and others consisted of the following: Unit : Million Baht
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Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2017
2016
Accounts receivable - trade and others				
Trade accounts receivable
561.63
552.04
Less Allowance for doubtful accounts (63.65)
(63.36)
trade accounts receivable
		 Trade accounts receivable - net
497.98
488.68
Other accounts receivable
105.10
90.21
Less Allowance for doubtful accounts – other
(28.65)
(21.07)
accounts receivable			
Deferred income from penalty and damage cost
(65.80)
(54.75)
		 Other accounts receivable - net
10.65
14.39
Accounts receivable – Ministry of Finance
624.39
1,076.13
Accounts receivable – Revenue Department
241.68
360.37
Accrued revenue		
81.88
37.13
Accounts receivable – Finance leases
2.12
1.95
Others 		
29.50
29.00
				
Total
1,488.20
2,007.65
Less Suspense output tax – value added tax
(37.37)
(36.89)
				
Total
1,450.83
1,970.76
As of 30 September 2017, accounts receivable of the Ministry of Finance amounted to Baht 624.39 million,
consisting of an advance payment which was paid from the PWA revenue for disbursement instead of
subsidies for the year 2015 and 2016 amounting to Baht 45.65 million, the accrued revenue of petition
for subsidy within the fiscal year of 2017 amounting to Baht 160.03 million and the provision of Term Loan
amounting to Baht 418.71 million for the investment in the PWA's water resources management project

as a quick win for the fiscal year 2015 (additional) with the loan amount of Baht 1,486 million. The Ministry
of Finance is the principal and interest guarantor under the cabinet resolution. The government is obliged
to repay principal and interest at the rate of 75% of the loan and PWA is obliged to repay the principal
repayment and interest at the rate of 25% of the loan (Note 5.16.2).
Deferred income from penalty and damage cost is the income from penalty and damage cost in
excess of 10% of the contract limit including value added tax. It is not certain that PWA will receive such
penalty income or not, so PWA has set a deferred list which is entered by less other account receivables.
As at 30 September 2017 and 2016, deferred income from penalty and damage cost were Baht 65.80 million
and Baht 54.75 million respectively.
Trade accounts receivable as at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following: Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Private sector receivable
Public sector receivable
Total
Less allowance for doubtful accounts trade receivables
		
Less Suspense output tax - value added tax
Total

2017
308.56
253.07
561.63
(63.65)

2016
293.12
258.92
552.04
(63.36)

497.98
(37.16)
460.82

488.68
(36.63)
452.05

		
As of 30 September 2017, trade accounts receivable from public sector amounted to
Baht 253.07 million which decreased from 30 September 2016 by Baht 5.85 million or 2.26 percent,
classified according to the organizations as follows:
Increase (Decrease)
Million Percent
Baht

76.27
57.76
50.50
29.39
17.88
6.02
15.25

30.14
22.82
19.95
11.61
7.07
2.38
6.03

83.02
44.39
57.52
32.35
17.44
8.22
15.98

32.06
17.14
22.22
12.49
6.74
3.18
6.17

(6.75)
13.37
(7.02)
(2.96)
0.44
(2.20)
(0.73)

(8.13)
30.12
(12.20)
(9.15)
2.52
(26.76)
(4.57)

253.07

100.00

258.92

100.00

(5.85)

(2.26)
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1. Ministry of Justice
2. Ministry of Defense
3. Ministry of Interior
4. Ministry of Education
5. Ministry of Public Health
6. Royal Thai Police
7. Other government agencies/
	 state enterprises
Total

2016
Million Percent
Baht
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Public sector

2017
Million Percent
Baht

5.4 Supplies classified by types of materials are as follows:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Materials for production
Materials for operation
Spare parts
Bottled drinking water
Bottled drinking water – pending for storage
Returned supplies from project under construction
Total
Less allowance for revaluation and obsoletes supplies
Total

2017
87.12
253.20
28.12
1.94
0.10
2.11
372.59
(0.34)
372.25

2016
76.90
183.61
3.54
0.48
0.18
1.18
265.89
(0.15)
265.74

		
As at 30 September 2017 and 2016, supplies amounting to Baht 372.25 million and
Baht 265.74 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 pending for adjustment and investigation so as to
find out the cause of difference which was presented in other current assets.
5.5 Investment in associates and other long-term investments consisted of the following:-
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Unit : Million Baht

Investment in
Associates
Eastern Water
Resources
Development and
Management Public
Company Limited
Other long-term
investments
Pathum Thani
Water Company
Limited

Type of Type of Proportion
Business shares of shareholding
(Percent)
2017 2016
Produce Common 40.20 40.20
and sell shares
water
supply

Produce Common 2.00
and sell shares
water
supply

2.00

Equity Method

Cost Method

2017

2017

2016

4,014.55 3,854.42

24.03

24.03

2016

1,091.20 1,091.20

24.03

24.03

Investment in associates
		
In 2017, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
made the declaration of dividend for the year 2016 according to the Annual general meeting of the
shareholders’ approval on 18 April 2017 at the rate of Baht 0.27 per share. PWA received dividend of
Baht 180.58 million on 18 May 2017 and declared interim dividend payment for the six-month period
ended 30 June 2017 on the board of directors’ meeting on 31 August 2017 at Baht 0.23 per share.
PWA received dividend of Baht 153.82 million on 26 September 2017.
		
In 2016, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
made the declaration of dividend for the year 2015 according to the Annual general meeting of the
shareholders’ approval on 25 April 2016 at the rate of Baht 0.25 per share. PWA received dividend
of Baht 167.20 million on 23 May 2016 and declared interim dividend payment for the six-month period
ended 30 June 2016 on the board of directors’ meeting on 29 August 2016 at Baht 0.20 per share.
PWA received dividend of Baht 133.76 million on 26 September 2016.
		Other long-term investments
		
In 2017, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend
for the year 2016 according to the board of directors’ meeting on 6 March 2017 at the rate of
Baht 37.97 per share. PWA received dividend of Baht 9.12 million on 20 March 2017 and declared
interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2017 on the board of directors’ meeting
No. 3/2017 dated 8 August 2017 at Baht 34.33 per share. PWA received dividend of Baht 8.25 million
on 25 August 2017.
		
In 2016, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the
year 2015 according to the board of directors’ meeting No. 1/2016 on 18 February 2016 at the rate of
Baht 31.76 per share. PWA received dividend of Baht 7.63 million on 18 March 2016 and declared
interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2016 on the board of directors’ meeting
No. 3/2016 dated 5 August 2016 at Baht 31.26 per share. PWA received dividend of Baht 7.51 million
on 25 August 2016.
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5.6 Related Party Transactions
		
Significant related party transactions had the following brief details:
		
5.6.1 As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
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2017
2016
Other accounts receivable			
Associates 			
		 Eastern Water Resources Development
0.94
0.80
			 and Management Public Company Limited
				
Total
0.94
0.80
Trade accounts payable 			
Associates 			
		 Eastern Water Resources Development
			 and Management Public Company Limited
32.50
63.63
Related companies
		 Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd.
10.53
10.52
		 Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.
30.83
29.90
		 Bangpakong Water Supply Co., Ltd.
28.44
26.98
		 Universal utilities Co., Ltd.
32.38
30.64
		 EGCOM Tara Co., Ltd.
31.42
28.37
Total
166.10
190.04

		

5.6.2

For the year ended 30 September 2017 and 2016
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied
2017

2016

Revenues
Revenue from concession			
		 Associates 		
2.34
1.85
Expenses
		
Water supply purchasing cost			
		 Associates		
190.21
193.54
Other related companies
1,063.57
1,047.11
Raw water purchasing cost from private 			
Associates 		
437.96
637.16
Maintenance cost			
		 Other related companies
17.04
19.29
Unit : Million Baht

Separate Financial Statements
2017
2016
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Revenues
Revenue from concession 			
		Associates		
2.34
1.85
Dividend income			
Associates 		
334.40
300.96
Expenses
		
Water supply purchasing cost			
		Associates 		
190.21
193.54
		 Other related companies
1,063.57
1,047.11
Raw water purchasing cost from private			
		Associates 		
437.96
637.16
Maintenance cost			
		 Other related companies
17.04
19.29
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5.7 Assets under construction
		
As at 30 September 2017 and 2016, assets under construction amounting to Baht 11,206.00 million
and Baht 12,243.36 million respectively were mainly the improvement and expansion of water supply
under construction, and PWA recognized bond interests as the cost assets under construction of
Baht 38.35 million and Baht 48.02 million respectively.
		
For the year of 2017, PWA has the assets under construction in unauthorized areas for
14 projects, and the contract limit amounted to Baht 4,139.25 million as follows:
Project
No.

Project Details

Contract Limit
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State Property
1
The construction work Baht 154.02
to improve and expand million
(excluding VAT)
PWA Prasae Branch,
Amphoe Klaeng Na Yai Am, Rayong –
Chanthaburi Province,
with the contract no.
Kor.Jor.Hor. 107/2014
dated 13 October 2014

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced on
27 October 2014,
and ended on
19 January 2016
and the contract
addendum dated
1 July 2016 with the
extension of the
period to 360 days
from 15 February 2016
to 9 February 2017,
and the amended
contract no. 31/2017
dated 30 March 2017,
the period of which
was extended from
the expiration date of
contract to the date
of signing the amended
contract plus the
implementation
period for another
184 days.

The contractor has been
paid for 11 installments
with the total
disbursement of
Baht 142.71 million
(excluding VAT).

Project area is the State
Property which Rayong
Province has a letter no.
Ror. Yor. 0017.2/10463
dated 31 July 2017 to
PWA Khor.1, to inform
the progress of the
permission for area
utilization from the
Treasury Department
of Rayong Province,
the rental fee of which
is currently under the
consideration for further
contract signing.

The contract no.
PWA Kor. 2/6/2012
(canceled)
The contract no.
PWA Kor. 2/249/2016.
The contract
commenced on
6 August 2016 and
ended 31 July 2017.

For the contract no. PWA
Kor. 2/6/2012 (canceled),
the contractor has been
paid in the total amount
of Baht 18.03 million.
As for the contract no.
PWA Kor. 2/249/2016, the
contractor has been paid
for 4 installments with
the total disbursement
of Baht 24.74 million
(excluding VAT).

For the project area
of construction in the
irrigation area which is
the State Property, the
Irrigation Office No.10
reported the result of its
consideration that PWA
is allowed to utilize the
area mutually in laying
water pipelines and is
notified of entering into
an agreement with the

The State Property
2

The construction work
to improve and expand
PWA Ban Mor Branch –
Tha Rue, Amphoe Ban
Mor, Saraburi – Amphoe
Tha Rue, Phranakhon
Si Ayutthaya, with the
contract no. PWA Kor.
2/6/2012 dated
8 December 2011
(canceled) and the
contract no. PWA Kor.

The amount
of previous
contract is Baht
76.34 million
(excluding VAT).
The contract
was canceled
with the total
disbursement
of Baht
18.03 million
(excluding

Project
No.

3

Project Details

Contract Limit

2/249/2016 dated
5 August 2016.

VAT) and the
amount of new
contract is Baht
50.17 million
(excluding VAT).

The construction work
to improve the water
supply business after
the transfer of PWA
Chai Badan (Lam Son)
Branch, Amphoe Lam
Son, Lopburi Province
The contract number
74/2015 dated
16 July 2015.

Baht 201.21
million
(excluding
VAT).

Disbursement Result

Implementation
Department of Treasury
(the Treasury Office,
Saraburi area). When
the Letter of Consent is
issued to allow using the
area according to the
Royal Irrigation Act BE.
2485, the construction
shall be implemented.

The contractor has been
paid for 9 installments,
totaling 159.48 million
baht (excluding VAT).

For the project area
of construction in the
irrigation area which is
the State Property, the
Irrigation Office No.10
asked for permission
to build pontoons
with floating bridges,
including to lay water
pipelines and to use
water in the irrigation
area, all of which are
under the consideration
of the Irrigation Office
no. 10

The contract
commenced on
26 September 2014,
and ended on
20 September 2015,
and the amended
contract no. PWA
Khor.6/163/2015
dated 17 June 2015
with the extension of
the construction
period from
24 February 2015
until the date the
employer delivers
the working area to
the contractor.

The contractor has been
paid for 3 installments,
totaling 19.11 million baht
(excluding VAT).

The project area is that
of the National Forest in
Amphoe Phakdi Chumpol,
Chaiyaphum Province,
which PWA has asked for
permission to use since
2012 before the transfer
of ownership and the
requisition of the area
utilization. The latest
coordination was
on 4 May 2017, and now
the use of forest areas is
in the approval process
from Permission Division,
Royal Forest Department.
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The contract commenced on 1 August
2015, and ended
on 23 October 2016.
The amended contract
no. 27/2017 dated
14 March 2017, the
period of which was
extended for 72 days
since the contract
expiration date, and
the amended contract
no. 96/2017 dated
18 September 2017,
the period of which
was extended from
the contract expiration
date until the date of
letter of notice to the
contractor plus working
period for another
165 days.
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National Forest Land
4
The construction work Baht 50.75
to improve the water
million
supply business after
(excluding VAT).
the transfer of PWA
Nong Bua Daeng
(Phakdi Chumphon)
Branch, Amphoe Phakdi
Chumphon, Chaiyaphum
Province. The contract
no. 6/174/2014 dated
18 September 2014.

Duration

Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced
on 26 May 2016, and
ended on 29 June 2017.
The amended contract
no. Phor.Kor.Mor.
73/2017 dated 18 July
2017, the period of
which was extended
since the date after the
expiration date of the
contract until the date
PWA notifies the
contractor of the
execution in the
construction area of
Water Supply Station
Tor.Chor.Dor 126 plus
the working period for
another 330 days.

The contractor has been
paid for 8 installments,
totaling Baht 536.13
million (excluding VAT).

The project area is a
waste land. As for the
section of high-pole
water distribution
station, it is under
the investigation by
Sra Kaew Province
whether any government
agency is utilizing or
having legal rights, and
the results will be notified
to PWA to request
permission for land use
with the Department of
Lands under the Section
8 bis of Land Code.
(The letter requested
for examination no.
55310/6485, dated 20
September 2017).

The contract
commenced on
21 November 2014,
and ended
on 31 January 2015.

The contractor has been
paid for 2 installments,
totaling Baht 19.33
million

The contract
commenced
on 14 February 2016,
and ended
on 28 May 2017.

The contractor has been
paid for 10 installments,
totaling Baht 209.04
million (excluding VAT)

The project area is the
public domain state in
the type of waste land.
As for PWA s Haad Som
Pan Water Production
Station is the land
received permission to
use from the Department
of Lands. (Before the
construction of the water
supply system in 1967
was the land of mining
patent permit. Later, the
Department of Mineral
Resources had cancelled
the patent permit so
the land became the
property of the public
domain state. After that,
PWA asked for using the
land, the area of which
was about 14 rai in 1994
for construction of water
supply system that PWA
is now requesting for
registration according to
the document no. Mor
Tor 55510-20/2143 dated
26 October 2016.

Public Domain State in the Type of Waste Land
5

6

The construction work Baht 814.03
to improve and expand million
(excluding VAT).
PWA Aranyaprathet
Branch, Amphoe
Aranyaprathet, Sra Kaeo
Province with the
contract no. 61/2016
dated 29 April 2016.

7

Public Domain State in the Type of Waste Land
6 The construction work Baht 37.15
to improve raw water million
(excluding VAT).
system of Ranong
Branch with the contract
no. 4/11/2015 dated 6
November 2015.
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7

The construction work Baht 314.10
to improve and expand million
(excluding VAT).
PWA Ranong Branch
with the contract no.
Kor.Jor.Hor. 20/2016
dated 29 January 2016.

Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

8

The construction work Baht 616.82
to improve and expand million
PWA Petchburi Branch, (excluding VAT).
Amphoe Muang Ban Laem - Ban Lad Cha-am – Petchburi
Province
Phase 1 Construction for
expanding production
capacity, Ban Lad Water
Supply Station and
Distribution Pipeline
System The contract
no. Kor.Jor.Hor. 10/2017
dated 8 March 2017.

The contract
commenced
on 3 April 2017,
and ended
on 7 May 2018.

There is no disbursement. The project area is
a land of public interest.
The PWA s Haad
Chao-samran Water
Supply Station at
Phetchaburi Water
Station has been utilized
with neither permission
nor rental fee payment
for a long time since
it was used.

9

The construction work Baht 499.07
to improve and expand million
PWA Petchburi Branch, (excluding VAT).
Amphoe Muang Ban Laem - Ban Lad Cha-am – Petchburi
Province
Phase 2 Construction for
expanding production
capacity, Na Yang Water
Supply Station and
Distribution Pipeline
System The contract
no. Kor.Jor.Hor. 11/2017
dated 8 March 2017.

The contract
commenced
on 3 April 2017,
and ended
on 7 May 2018.

There is no disbursement. The project area In the
section of Ban Laem
water distribution station,
the area of 3-14-34 rai is
public interest land in
the type of civil mutual
benefit which is in the
care of the Ministry of
Interior (public interest
land of Sub-district and
village). In the section of
Nam Nayang Water
Station with the area
of 15-2-26 rai, the PWA
Phetchaburi Branch
has the right to use the
area according to the
documentation survey
Ror Vor 67 with neither
permission nor rental fee
payment for a long time.

10

The construction work Baht 265.79
to improve PWA Kalasin million
(Yang Talad) (Kamalasai) (excluding VAT).
Branch, Amphoe Muang –
Yang Talad, Kalasin
Province
The contract no. Kor.Jor.
Hor. 52/ 2016 dated
31 March 2016.

The contract
commenced
on 18 April 2016,
and ended
on 10 August 2017.
The amended contract
no. Phor.Kor.Mor.
124/2016 dated
10 November 2016,
and the amended
contract no. Phor.Kor.

The contractor has been
paid for 8 installments,
totaling Baht 101.90
million (excluding VAT).

Disbursement Result

Implementation

Public Interest Land
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The project area is
a land of public interest.
The Ministry of Interior
has a letter 55000/16016
dated 18 September 2017
to the Governor of Kalasin
Province to ask for
permission to use and
withdraw the status of
the public interest land
and the Governor of
PWA have a letter

Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

No. 55713-4 / 5191
dated 27 September
2017 to the Governor of
Kalasin Province to grant
power of attorney to the
manager of PWA Kalasin
Branch to act on behalf.
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dated 4 August 2017,
the period of which
was extended for
360 days since the
date after the
amended contract
is signed. The contract
will end 30 July 2018.
11

The construction work
to improve the water
supply business after
the transfer of PWA
Phu Kiew (Ban Don)
Branch, Amphoe Phu
Kiew, Chaiyaphum
Province in budget
year 2016 (Subsidy).
The contract no. PWA
Khor. 6/74/2016 dated
30 December 2015.

12

The construction work Baht 380.28
to improve and expand million
PWA Nongkhai Branch (excluding VAT).
with the contract
no. Kor Jor Hor. 53/2016
dated 23 March 2016

The contract
Baht 67.30
commenced
million
(excluding VAT). on 7 January 2016,
and ended
on 19 August 2017.

The contract
commenced on 18
April 2016, and ended
on 11 July 2017. The
amended contract
no. Phor Kor Mor.
85/2017 dated
21 August 2017,
the period of which
was extended to
225 days since the
date after the
expiration date of the
contract.

Implementation

The contractor has been
paid for 7 installments,
totaling Baht 52.12 million
(excluding VAT).

The project area is a land
of public interest, which
is under the process
of requesting area
utilization and
withdrawing the status
according to the
memorandum
no. 55000/12766
dated 3 July 2015.

The contractor has been
paid for 6 installments,
totaling Baht 184.99
million (excluding VAT)

The project area is a
land of public interest.
According to the
resolution of the local
council approved the
PWA to use and withdraw
the status of public land
on August 11, 2017 and
PWA Nong Khai Branch
had a letter No. 5522020/1098 dated
26 September 2017 to
the office. Nong Khai to
submit the additional
minutes of the meeting
to Nong Khai Province
so as to present to the
Department of Lands.

Project
No.
13

Project Details

Contract Limit

The construction work Baht 308.88
to improve and expand million
PWA Mukdaharn Branch, (excluding VAT).
Amphoe Muang,
Mukdaharn Province.
The contract no.
Kor JorHor. 54/2016
dated 31 March 2016.

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced
on 18 April 2016, and
ended on 11 June
2017. The amended
contract no. Phor Kor
Mor. 98/2017 dated
18 September 2017,
the period of which
was extended since
11 June 2017 until
the date PWA informs
the contractor to
start working in the
construction area plus
the working period for
another 360 days.

The contractor has been
paid for 4 installments,
totaling Baht 141.80
million (excluding VAT).

The project area is a
public land the status
of which PWA has tried
to withdraw. At present,
Mukdaharn Province has
terminated and sent the
request back to PWA.
If PWA Khor. 8 wishes
to withdraw the status
of public land, it is
advisable to coordinate
with Muk Municipality
and Amphoe Muang
Mukdahan to check that
such a public land is
appropriate to use for
the government benefits
or should be reserved for
the public interest, etc.
The Procurement
Inspection Committee
has approved the
Construction Control
Department to discuss
with the designer of
the Engineering
Department to consider
the amendment of the
water supply system
from the Kut Ngong Water
Supply Station to Muk
Municipality in case the
land cannot be used as
request. This is to avoid
any impact on the water
distribution system of
the community in
Muk Municipality,
according to the 6th
minutes of meeting held
on 16 August 2017,
Agenda 3, Topic 3.1.
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Project
No.
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14

Project Details

Contract Limit

The construction work Baht 361.68
to improve and expand million
(excluding VAT).
PWA Surin Branch,
Amphoe Muang Surin,
Surin Province,
the contract no. Khor
Chor Hor. 67/2015
dated 30 June 2015.

Duration
The contract
commenced
on 16 July 2015,
and ended
on 27 October 2016.

Disbursement Result

Implementation

The contractor has been
paid for 12 installments,
totaling Baht 233.38
million

The project area is a
land of public interest.
In the section of the new
water supply station,
Kor-ko Sub-district was
passed the approval of
the community and the
meeting of the Council
by which PWA has a letter
of Mor Thor. 55320/6846
dated 28 November 2013
asking permission to use
and withdraw the status
of public land according
to the regulation of the
Ministry of Interior, which
is now on process of
withdrawal by the Land
Office of Surin Province.

5.8 Property, building and construction
		
As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Land

Building
and
Construction

Durable Assets under
Articles Finance lease

Total
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Cost						
As at 1 October 2016
2,958.00 105,541.22
18,673.83 16,508.02 143,681.07
-  Increase
79.27
9,587.66
1,658.70
2.08
11,327.71
-  Disposal/Decrease
(187.79)
(306.33)
(494.12)
As at 30 September 2017
3,037.27 114,941.09
20,026.20 16,510.10 154,514.66
Accumulated Depreciation 						
As at 1 October 2016
(37,090.54) (10,001.62) (5,851.07) (52,943.23)
-  Increase
(3,206.42)
(1,471.52)
(377.39) (5,055.33)
-  
Disposal/Decrease
129.60
258.15
387.75
As at 30 September 2017
(40,167.36) (11,214.99)
(6,228.46) (57,610.81)
Allowance for the impairment of assets 						
As at 1 October 2016
(26.07)
(943.55)
(56.17) (4,464.86) (5,490.65)
-  Loss on impairment of assets
(16.55)
(5.24)
(21.79)
-  
Disposals
0.68
1.27
1.95
-  Reversal entry of impairment losses 3.36
3.46
6.82
As at 30 September 2017
(26.07)
(956.06)
(56.68) (4,464.86) (5,503.67)
Allowance for the impairment of
obsolete assets 					
As at 1 October 2016
(4.53)
(18.70)
(23.23)
-  Loss on valuation
(3.50)
(18.77)
(22.27)
-  Disposals
3.27
16.92
20.19
-  Reversal entry of impairment losses 1.25
1.72
2.97
As at 30 September 2017
(3.51)
(18.83)
(22.34)
Allowance for the value adjustment
Assets remaining				
As at 1 October 2016
(8.81)
(8.81)
-  Loss from value adjustment
(21.86)
(21.86)
-  Disposal
0.35
0.35
-  Reversal entry of impairment losses 13.08
13.08
As at 30 September 2017
(17.24)
(17.24)
Net book value						
As at 30 September 2017
3,011.20 73,814.16
8,718.46
5,816.78
91,360.60
As at 30 September 2016
2,931.93 67,502.60
8,588.53
6,192.09
85,215.15
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Assets under financial lease which are recorded in the category of property, building and
construction as at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Building
Durable Water Supply
and
Articles
System
Land
Total
Construction
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Cost						
As at 1 October 2016
199.73
331.21
84.25 15,892.83
16,508.02
-  Disposal/Decrease
2.08
2.08
As at 30 September 2017
199.73
331.21
86.33 15,892.83
16,510.10
							
Accumulated Depreciation						
As at 1 October 2016
(100.65)
(65.97) (5,684.45)
(5,851.07)
-  Increase
(11.96)
(7.73)
(357.70)
(377.39)
As at 30 September 2017
(112.61)
(73.70) 	 (6,042.15)
(6,228.46)
							
Allowance for the impairment of assets 						
As at 1 October 2016
(4,464.86)
(4,464.86)
As at 30 September 2017
(4,464.86)
(4,464.86)
							
Net book value 						
As at 30 September 2017
199.73
218.60
12.63
5,385.82
5,816.78
As at 30 September 2016
199.73
230.56
18.28
5,743.52
6,192.09
		 As at 30 September 2017 and 2016, a shortage of property, building and construction
amounting to Baht 0.85 million and Baht 0.35 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.
		
As at September 30, 2017, PWA had fixed assets in the type of buildings and construction
located in the in the prohibited areas in the total amount of Baht 569.15 million, divided into fixed
assets of buildings and construction located in the state property amount to 122.64, in the National
Reserved Forests property amounting to Baht 0.19 million, in the public land amounting to
Baht 129.32 million, the property of the Department of Highways amounting to Baht 315.93 million
and the public land in the type of waste land amounting to Baht 1.07 million.

5.9 Right of possession over state property
As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Right of possession
over state property

Right of using
assets

Total

Cost
				
As at 1 October 2016
314.97
695.26
1,010.23
-  Disposal/Decrease
(2.32)
(2.32)
As at 30 September 2017
314.97
692.94
1,007.91
						
Accumulated Amortization 					
As at 1 October 2016
(692.54)
(692.54)
-  Increase
(0.54)
(0.54)
-  Disposal/Decrease
2.32
2.32
As at 30 September 2017
(690.76)
(690.76)
						
Net book value					
As at 30 September 2017
314.97
2.18
317.15
As at 30 September 2016
314.97
2.72
317.69
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5.10 Intangible assets
		
As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Computer
Assets under
Total
Software
financial lease

262

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

Cost					
As at 1 October 2016
313.02
4.12
317.14
-  Increase
19.70
19.70
-  Disposal/decrease
(0.67)
(0.67)
As at 30 September 2017
332.05
4.12
336.17
					
Accumulated Amortization					
As at 1 October 2016
(223.88)
(4.12)
(228.00)
-  Increase
(30.94)
(30.94)
-  Disposal/decrease
0.67
0.67
As at 30 September 2017
(254.15)
(4.12)
(258.27)
						
Allowance for impairment of assets					
As at 1 October 2016
(0.29)
(0.29)
As at 30 September 2017
(0.29)
(0.29)
						
Net book value 					
As at 30 September 2017
77.61
77.61
As at 30 September 2016
88.85
88.85

5.11 Other non - current assets consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Deposit		
Employee position guarantee
Accounts receivable - Finance lease assets pending for a transfer
Accounts receivable - Finance lease with
maturity more than 1 year - net
Total

2017
0.77
24.56
191.94

2016
1.27
24.23
191.94

49.83

51.95

267.10

269.39

Accounts receivable - financial lease as at 30 September 2017 and 2016 consisted of the
following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2016

2017

Accounts receivable - maturity due Accounts receivable - maturity due
More than
More than
1
year
not
1
year not More
Within
Within
More
Total
1 year exceeding than
1 year exceeding than Total
5 years 5 years
5 years 5 years
6.60

26.40

55.55

88.55

6.60

26.40

62.15

(4.48)

(15.76)

(16.36)

(36.60)

(4.65)

(16.65)

(19.95) (41.25)

2.12

10.64

39.19

51.95

1.95

9.75

42.20

95.15

53.90

PWA made the contract providing the right to lease, manage and operate the Sattahip waterworks
system for 30 years. As at 30 September 2017 and 2016, net accounts receivable - financial lease maturity
due during 2001 - 2031 amounted to Baht 51.95 million and Baht 53.90 million respectively consisting
of accounts receivable - maturity due in 1 year amounting to Baht 2.12 million and Baht 1.95 million
respectively and the remaining balance of non-current assets of Baht 49.83 million and Baht 51.95 million
respectively.
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Accounts receivable financial lease
Less deferred
interest income
Accounts receivable financial lease - net
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5.12 Accounts payable - trade and others consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2017
2,438.95
142.00
77.96
2,658.91

Trade accounts payable
Other accounts payable
Accounts payable - Revenue Department
Total

2016
3,768.23
153.01
20.72
3,941.96

		
During the year 2017, PWA had delayed the repayment of 17 contracts in the amount of
Baht 530.45 million.
5.13 Expense payable consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2017
136.03
201.53
727.09
5.27
278.15
1,348.07

Interest payable
Electricity payable
Purchased water payable
Employee gratuity fund payable
Other expenses payable
Total

2016
119.79
184.45
721.60
3.43
401.94
1,431.21

5.14 Levies payable consisted of the following: -
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Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Levies payable brought forward
Add Increase during installments
Less levies paid to the government
Levies payable brought forward

2017
2,300.00
2,971.60
5,271.60
(2,800.00)
2,471.60

2016
1,963.90
2,800.10
4,764.00
(2,464.00)
2,300.00

PWA paid additional levies during the year 2017 amounting to Baht 2,971.60 million consisting
of levy estimates from the 2017 net profit amounting to Baht 2,940.00 million or 45% of the 2017
net profit, whichever is greater.
In 2017, PWA has paid levies totaling Baht 2,800.00 million, consisting of levies payable
in 2016 amounting to Baht 2,300.00 million, levies from the 2017 net profit amounting to Baht 500.00 million.
As at 30 September 2017 the outstanding balance of the levies payable was Baht 2,471.60 million.
5.15 Liabilities under finance lease consisted of the following: Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Within 1 year		
More than 1 year but not exceeding 5 years
More than 5 years		
Total
Less financial expense in the future
Total
Less current portion of long-term debt
Total

2017
1,912.52
7,611.99
16,900.12
26,424.63
(12,808.32)
13,616.31
(595.90)
13,210.41

2016
1,910.66
7,627.01
18,796.05
28,333.72
(14,174.42)
14,159.30
(544.37)
13,614.93

As of 30 September 2017, liabilities under finance leases consisted of the following:
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2016
544.37
2,714.08
10,900.85
14,159.30

		
Such finance leases as at 30 September 2017 were the contracts which PWA jointly made
with the private sector to purchase/sell water supply, consisting of 9 contracts, while the other one was
car lease.
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Within 1 year
More than 1 year, not exceeding 5 years
More than 5 years
Total

2017
595.90
2,953.64
10,066.77
13,616.31
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5.16 Long-term loans
5.16.1 PWA Bond consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
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Item

Transactions

Annual
Bond interest rate Term of repayment
issued date per year Maturity
Date of
(Percent) Period (year) redemption

2017

2016

		 PWA Bond							
1 Year 2009 No.1 28 April 2009
3.730
10
28 Apr 2019 1,000.00 1,000.00
2 Year 2009 No.2 28 May 2009
3.995
10 28 May 2019
850.00
850.00
3 Year 2010 No.1
5 Nov 2009
4.670
10
5 Nov 2019 1,000.00 1,000.00
4 Year 2010 No.2
26 Aug 2010
3.490
10 26 Aug 2020
850.00
850.00
5 Year 2010 No.3
30 Aug 2010
3.500
7 30 Aug 2017
1,000.00
6 Year 2011 No.1
21 Feb 2011
3.980
10 21 Feb 2021
850.00
850.00
7 Year 2011 No.2
31 Mar 2011
4.089
15 31 Mar 2026
800.00
800.00
8 Year 2011 No.3
28 Jun 2011
3.760
8 28 Jun 2019 1,000.00 1,000.00
9 Year 2011 No.4
1 Sep 2011
3.970
15
1 Sep 2026 1,000.00 1,000.00
10		 Year 2012 No.1
31 Oct 2011
3.750
10 31 Oct 2021 1,000.00 1,000.00
11		 Year 2012 No.2-1 20 Sep 2012
4.090
15 20 Sep 2027
300.00
300.00
12		 Year 2012 No.2-2 20 Sep 2012
4.115
15 20 Sep 2027
200.00
200.00
13		 Year 2012 No.2-3 20 Sep 2012
4.180
15 20 Sep 2027
350.00
350.00
14		 Year 2015 No.1
16 Oct 2014
3.494
10 16 Oct 2024
400.00
400.00
15		 Year 2015 No.2
16 Oct 2014
3.435
8 16 Oct 2022
600.00
600.00
16		 Year 2015 No.3 28 May 2015
2.940
8 28 May 2023
600.00
600.00
17		 Year 2015 No.4 28 May 2015
2.990
8 28 May 2023
500.00
500.00
18		 Year 2015 No.5
24 Sep 2015
2.888
8 24 Sep 2023
103.00
103.00
19		 Year 2015 No.6
24 Sep 2015
3.140
8 24 Sep 2023
197.00
197.00
20		 Year 2016 No.2
21 Jan 2016
2.950
12
21 Jan 2028
170.00
170.00
21		 Year 2016 No.3
17 Mar 2016
1.750
5 17 Mar 2021
590.00
590.00
22		 Year 2017 No.2
30 Aug 2017
2.190
7 30 Aug 2024 1,100.00
								 13,460.00 13,360.00
		
Less current portion of bonds			
(1,000.00)
		
Total Long-term loans			 13,460.00 12,360.00
		
PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase
for the year 2009 - 2017 at the 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 2015
in the 2nd time, the 4th time and the 6th time, and in 2016 in the 3rd time which were not guaranteed
by the Ministry of Finance in principal and interest.

5.16.2 Domestic loans consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Item

Government
Savings Bank
Loans

Loan
Withdrawal
Date

30
Rate of
Payment Due
30
Interest Date of Principal September September
2017
(Percent)
and Interests
2016

1 1st loan withdrawal 12 May 2016
1.7767
12 Nov 2017
nd
1.7767
12 Nov 2017
2 2 loan withdrawal 13 Jun 2016
rd
1.7767
12 Nov 2017
3 3 loan withdrawal 30 Jun 2016
th
1.7767
12 Nov 2017
4 4 loan withdrawal 4 Aug 2016
th
1.7767
12 Nov 2017
5 5 loan withdrawal 16 Sep 2016
6 6th loan withdrawal 31 Oct 2016
1.7767
12 Nov 2017
th
7 7 loan withdrawal 6 Mar 2017
1.7767
12 Nov 2017
th
8 8 loan withdrawal 12 May 2017
1.7767
12 Nov 2017
		 Total 				
		 Less repayment				
						
		 Less the portion of domestic loan with 1-year repayment period
		 Total domestic loan			

400.00
114.81
126.91
214.91
97.18
236.33
84.61
123.85
1,398.60
(635.75)
762.85
(762.85)
-

400.00
114.81
126.91
214.91
97.18
953.81
953.81
953.81
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		 Government Savings Bank Loans
		
Loans from Government Savings Bank, amounting to Baht 1,486.00 million, is a loan that the
Ministry of Finance guarantees principals and interests for the investment on PWA’s urgent water resources
management project for the fiscal year 2015 (additional), which the government is obliged to repay
principals and interests of 75% of the loan amount and PWA is obliged to pay principals and interests of
25% of the loan amount.
		
Loan repayment period is 1 year and 6 months from the first loan withdrawal date. The initial
disbursement of Baht 400.00 million will be made on 12 May 2016, and all loans will be withdrawn
within 12 months from the first loan withdrawal date. As at 30 September 2017, PWA paid principals
prior to due date amounting to Baht 635.75 million.
		
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus margin interest rate at
0.0601% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first loan withdrawal with adjustment
every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every 6 months from the first loan
withdrawal date.
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5.17 Other current liabilities consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Guarantee fund payables
Performance guarantee fund
Others		
Total

2017

2016

310.79
518.43
84.73
913.95

302.23
771.02
335.35
1,408.60

5.18 Deferred subsidized revenue and deferred donation asset revenue from public and
private sectors
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Deferred subsidized revenue
Deferred donation revenue
from private sector
Deferred donation revenue
from public sector
Total

Bring forward
1 Oct 16

Increase

Decrease

Balance
30 Sep 17

17,533.23
2,264.62

2,791.85
497.87

632.88
221.35

19,692.20
2,541.14

3,407.18

906.79

168.13

4,145.84

23,205.03

4,196.51

1,022.36

26,379.18

5.19 Employee benefit obligations consisted of the following:-
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Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/Separate
Financial Statements
Severance payments under labor law
Balance vacation when retirement
Souvenirs for retirement
Souvenirs for long-time of service
Employee gratuity fund
Total

2017
1,261.55
168.46
65.47
56.51
68.33
1,620.32

2016
1,085.33
108.32
56.49
48.71
65.05
1,363.90

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 2017 as follows:
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the beginning of installment (1 October 2016)
Employee benefit obligation in statement of comprehensive income
Current service costs
Interests
Loss from the estimation on actuarial basis
-		 Benefit project after retirement
Loss from the estimation on actuarial basis
- Other long-term benefit projects
Less Actual payment of benefit
Retired employees
Difference between the estimation and the actual payment of employee benefit obligation
Present value of employee benefit obligation at the end of installment
(30 September 2017)

1,363.90
158.65
33.15
171.81
4.92
(94.72)
(4.93)
(12.46)
1,620.32

Employee benefit obligation in statement of financial position as at 30 September 2017
consisted of the following:
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
1,620.32
1,620.32

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.
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Present value of employee benefit obligation at the end of installment
Fair value of project assets
Employee benefit obligation – presented in statement of financial position
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PWA’s key assumptions in accordance with actuarial basis
Percent per Year
2017

2016

Discounted rate		
2.44
3.21
Employee turnover		
0.3065 - 1.9564
0.6574 - 1.5033
Mortality rate announced by			
the Office of Insurance Commission
2017
2008
An analysis of the sensitivity of key assumptions in calculation
PWA’s provisions on employee benefits are sensitive to changes in assumptions used for
calculation. Changes in assumptions can occur due to changes of market and inflation conditions
including impacts of possible changes of the following key assumptions:
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
2017
Average discounted rate		
Increase 1 percent		 
(156.43)
Decrease 1 percent
186.24

2016
(122.48)
145.01
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Average duration of the obligation of PWA benefits is 20.01
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 the 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 Project Unit Credit Method.
As at 30 September 2017 and 2016, PWA has the employee benefit obligation according
to Provincial Waterworks Authority’s employee gratuity fund B.E 2523 (1980) amounting to
Baht 68.33 million and Baht 65.05 million respectively by presenting the estimated liabilities in the
long-term liabilities. In 2017 and 2016, there were 2 employees who are the membership of employee
gratuity fund at the amount of Baht 5.25 million and 1 person at the amount of Baht 3.43 million respectively
which were presented as employee gratuity fund payable in current liabilities in the portion of expense
payable.

Details of assets, liabilities and fund as follows:-		
Unit: Million
Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
2017

2016
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Assets 			
Current assets 			
		 Deposits at bank 		
5.69
4.18
		 Unearned cash
67.89
64.19
Total current assets		
73.58
68.37
Other receivables 		
0.11
0.11
Less Allowance for doubtful accounts
(0.11)
(0.11)
Other account receivables - Net
Total assets 		
73.58
68.37
Liabilities and fund			
Employee gratuity fund payable
5.25
3.43
Total liabilities 		
5.25
3.43
Fund			
Carrying balance before adjustment
65.05
58.98
Add PWA contribution received interim period
4.94
3.85
Adjustment during the period
0.10
Less payment during the period
(5.25)
(3.43)
Adjustment during the period
(0.93)
Balance after adjustment
63.81
59.50
Add profit (loss) from estimation calculated
			
on actuarial method – Benefit project 			
after retirement
4.52
5.55
Total 					
68.33
65.05
Add revenue higher (lower) than expense for this period
(0.11)
Total fund			
68.33
64.94
Total liabilities and fund
73.58
68.37
Employee benefit obligation
68.33
65.05
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5.20 Provisions on litigation				
As at 30 September 2017, PWA was sued and recovered damage. When considering the status
of lawsuit, it could be expected to have the contingent liabilities of 15 cases. The provisions for such cases
were recorded at the amount of Baht 46.96 million in accordance with notes to financial statement no. 6.
5.21 Provisions on private joint venture agreements
As at 30 September 2017, provisions on joint venture agreements consisted of the following: Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2016
Provisions used during the year
Financing costs 		
Reversing entry of uncured provisions
Balance as at 30 September 2017

4,166.49
(270.57)
53.29
(89.53)
3,859.68

5.22 Provisions on the building and construction demolishment
As at 30 September 2017, provisions on the building and construction demolishment
consisted of the following: Unit : Million Baht
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Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2016
Decreased provisions		
Financing costs 		
Balance as at 30 September 2017

21.44
0.81
(3.44)
18.81

5.23 Long-term guarantee consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Water usage guarantee		
Employee guarantee		
Total

2017

2016

1,997.05
24.57
2,021.62

1,920.64
24.31
1,944.95
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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 300.00 million in order to reserve a fund for refunding of water usage
guarantee to customers, and increasing reserve 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 50.00 million each quarter until the amount was fully covered; and pay a return to the fund
at the same interest rate established by the Bank for saving accounts of state enterprises by depositing
in the “Interest from water usage guarantee” account on a monthly basis.
In 2017, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 11th meeting of 2016
on 22 November 2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 625.00 million from
the fund to increase its liquidity, with the total disbursement on 25 September 2016.
In 2016, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 9th meeting of 2016 on
20 September 2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 1,000.00 million from
the fund to increase its liquidity, with the first disbursement of Baht 680.00 million on 29 September 2016,
and the second disbursement of Baht 320.00 million on 10 October 2016.
The repayment period for water usage guarantee is not less than Baht 50.00 million per
quarter with the first installment of the water usage guarantee to be repaid on 30 December 2016. As at
29 December 2016, Governor of PWA has requested to delay the repayment for water usage guarantee
for 1 year on 30 December 2017 under the PWA regulation on the fund management Article 7 (5),
paragraph 2, providing that when PWA lacks revolving fund or has financial liquidity problems, it can delay
the repayment by requesting the PWA Governor for approval and reporting to the PWA Board of Directors.
The interest rate of the loan is based on that of the type of bank accounts which the PWA has
withdrawn from the fund at the current interest rate at the end of the month. The interest is to be recorded
on the fund income account of that month as announced by the bank and on the last business day of
the month. If the last day of the month falls on the holiday, such interest is to be recorded by the fund as
the accrued interest which is totally calculated as interest income in the next month, and to be recorded
by PWA as interest payable.

5.24 Capital consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements

Capital 		
Contribution from the government
Total		

2017

2016

Increase
(Decrease)

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

5.25 Operating Performance
In 2017 and 2016, the operating performance generated profit for the year of
Baht 5,999.61 million and Baht 4,787.69 million respectively. When compared to 2016, the profit
in 2017 increased by 1,211.92 million Baht or 25.31 percent which can be analyzed as follows:
Unit : Million Baht

Separate Financial Statements
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2017

2016

Increase (Decrease)
Amount Percent

Revenuess						
Revenue from water supply sale
25,943.46
25,680.45
263.01
1.02
and services
Revenue from pipeline and
1,911.77
2,115.07
(203.30)
(9.61)
installation
Other incomes
1,880.36
1,668.59
211.77
12.69
Total revenues
29,735.59
29,464.11
271.48
0.92
Expenses						
Installation and pipeline costs
1,551.86
1,730.75
(178.89) (10.34)
Operating and administrative expenses 20,087.72
20,450.17
(362.45)
(1.77)
Other expenses
176.85
155.15
21.70
13.99
Financing costs
1,919.55
2,340.35
(420.80) (17.98)
Total expenses
23,735.98
24,676.42
(940.44) (3.81)
Profit for the year
5,999.61
4,787.69 (1,211.92) 25.31

Revenues from water supply sale and service were increased by 263.01 million Baht or
1.02 percent due to an increase in customers and quantity of water supply.
Other incomes were increased by Baht 211.77 million or 12.69 percent mainly from an increase
of income from fine and damage, income from sales of forms, income from the government’s contribution,
income from donation from public and private sectors and dividend income.
Expenses from operation and administration were decreased by Baht 362.45 million or
1.77 percent, mainly from a decrease in loss from provision for liabilities - Public-Private Partnership
contract, pipeline maintenance cost, raw water purchase cost from private sector, as well as loss from
the impairment of permanent assets.
Other expenses were increased by Baht 21.70 million or 13.99 percent, mainly from an incline
in loss from provision for liabilities - lawsuit, loss from fine and paid damage, donation for social benefits
and loss from lack of permanent assets pending for investigation.
Financing costs were decreased by Baht 420.80 million or 17.98 percent due to a decrease
of paid interest from provision for liabilities, the amount of which in 2016 was Baht 1,905.25 million and
while PWA’s bond guarantee fees was Baht 14.30 million.
5.26 Other revenues consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements equity method applied
2017
Dividend income		
Interest received		
Revenue recognition from donation - public sectors
Revenue recognition from government contribution
Revenue recognition from government contribution
Other revenues
Total

17.37
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,545.96

2016
15.14
66.34
224.72
133.57
548.15
379.71
1,367.63

Separate Financial Statements
2016

351.77
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,880.36

316.10
66.34
224.72
133.57
548.15
379.71
1,668.59
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Dividend income		
Interest received		
Revenue recognition from donation - private sectors
Revenue recognition from donation - public sectors
Revenue recognition from government contribution
Other revenues
Total

2017
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Unit : Million Baht

5.27 Transactions classified by the characteristics of expenses
Transactions for the years ended on 30 September 2017 and 2016 are classified by the
characteristics of expenses as follows:
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
2017
Employee expenses		
Depreciation on property, plant and equipment
Loss on the impairment of assets
Purchased water expense
Electricity expense		
Repairing expense 		
Amortization of right of possession over government property
Amortization of intangible assets
Other expenses 		
Total

4,350.44
5,074.85
41.09
5,440.30
2,086.52
1,123.00
0.54
30.94
1,940.04
20,087.72

5.28 Other expenses consisted of the following:-

2016
4,089.78
4,698.17
83.39
5,932.29
2,082.31
1,391.14
0.54
27.34
2,145.21
20,450.17

Unit : Million Baht
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Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Reimbursement fines		
Distributed material costs
Loss from distribution of assets
Loss from adjustment of residual value of assets
Other expenses		
Total

2017

2016

18.52
3.10
70.72
8.44		
76.07
176.85

5.90
3.95
116.35
(13.06)
42.01
155.15

5.29 Financial costs consisted of the following:Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Fees for government bond
PWA bond interest		
Government Savings Bank’s loan interest
Other loan interest		
Interest payable from provision for liabilities
Interest payable according to financial lease contract
Interest payable from provision for liabilities – building
demolition costs
Total

2017

2016

14.30
453.05
4.90
14.29
53.30
1,379.19
0.52

14.92
437.62
0.87
0.04
461.37
1,424.61
0.92

1,919.55

2,340.35

5.30 Transactions related to Top Executives
The transactions related to Top Executives included in the administrative expenses in the
statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2017 and 2016 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 30 September 2017 and 2016
as described below :
Unit : Million Baht

Board of Directors - meeting allowance
Board of Directors - bonus
Board of Directors - remuneration
Total		

2017

2016

3.18
1.26
1.58
6.02

3.79
1.42
1.69
6.90
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Remuneration for Top Executives
The remuneration for Top Executives of 10 persons paid by PWA consisted of salary, bonus,
extra remuneration and retirement benefits for the year ended 30 September 2017 and 2016 as described
below:
Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Short-term benefits		
Retirement benefits		
Other long-term benefits
Total		

6.

2017

2016

18.95
11.12
30.07

21.11
10.23
0.08
31.42

Contingent liabilities
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As at 30 September 2017, PWA had 46 cases consisting of 35 cases with monetary claim totaling
Baht 232.66 million and 11 cases without monetary claim as follows:6.1 The 5 cases of breach of contracts comprised 5 cases with monetary claim totaling
Baht 152.23 million consisted of 1 case under the consideration of the Supreme Court, 1 case under
the consideration of the Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of the Central
Administrative Court and 1 case under the consideration of the Administrative Court.
6.2 Among 21 cases of unfair contracts and request for the refund of fine, 20 cases are
with monetary claim and amounted to Baht 52.17 million. Out of these cases, 1 case is under
the consideration of the Supreme Court, 2 cases under the consideration of the Supreme Administrative
Court, 3 cases under the consideration of the Central Administrative Court, 8 cases under the
consideration of the Administrative Court, 1 case under the consideration of the Appeal Court,
2 cases under the consideration of the Provincial Court, 2 cases under the consideration of the
Civil Court and 1 case under the consideration of the Labour Court. 1 case without monetary claim is
under the consideration of the Central Administrative Court.
6.3 Out of the 10 cases of tort, 9 cases are with monetary claim and amounted to
Baht 27.48 million. Among these cases, 1 case is under the consideration of the Supreme Court,
2 cases under the consideration of the Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of
the Central Administrative Court, 1 case under the consideration of the Appeal Court, 2 cases under the
consideration of the Provincial Court and 1 case under the consideration of the District Court.
1 case without monetary claim is under the consideration of the Central Administrative Court.
6.4 Out of the 9 cases of revoke to Administrative Act with unreasonable ground, 1 case is
with monetary claim amounted to Baht 0.78 million and under the consideration of the Central Labour
Court. 8 cases are without monetary claim under the consideration of the Supreme Administrative Court,
1 case under the consideration of the Central Administrative Court, 3 cases under the consideration of
the Administrative Court and 1 case under the Labour Court.
6.5 1 criminal case without monetary claim is under the consideration of the Appeal Court.
		
However, PWA has reserved for the contingent damages which may be occurred due to the
result of such cases in the financial statement amounting to Baht 46.96 million, and PWA management
took in the consideration of setting reserves in satisfactory to contingent damages.

7.

Private joint venture projects

As at 30 September 2017, PWA has the private joint venture contracts totaling of 12 projects
as follows:
Project Private joint venture
No.
contract

Period of
contract
Year/dated

Private company
jointly invested

Conditions in the contract

25 years
31 August 1995

Pathum Thani
Water Supply
Co., Ltd.

- The contract commenced from
15 October 1998 to 14 October 2023.
- 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)

30 years
23 June 1999

EGCOM Tara
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
proposed to sell to PWA when the
contract ends.
Part 2 The construction of substations
at Damneon Saduak Waterworks and
Samut Songkhram Waterworks will be
transferred to PWA once completely
constructed.

3

Phuket Water Supply
Project (BOOT)

10 years
28 October 1999
amended contract
to extend to
25 years
27 December 2005

Require
Construction
Co., Ltd.
(recently named
R.E.Q. Water
Services Co., Ltd.)

- The contract commenced from
15 December 2000 to
14 December 2025.
- The amended contract specifies
more water quantity purchased by
PWA and 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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Pathum Thani-Rangsit
Water Supply Project
(BOOT)
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Project Private joint venture
No.
contract

Period of
contract
Year/dated

Private company
jointly invested

Conditions in the contract

4

Sattahip Water Supply
Project

30 years
28 July 2000
Amended
18 October 2004

Eastern Water
- The contract commenced from
Resource
28 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 0.01% of total revenue
from distributing water to Pattaya
Waterworks.
- Any facilities constructed by the
Company will belong to PWA after the
contract ends in terms of distribution
system and remote control system or
SCADA.

5

Nakhon Pathom Samut Sakhon Water
Supply Project (BOO)

30 years
21 September
2000

TTW PLC. or Thai
- The contract commenced from
Tap Water Supply
21 July 2004 to 20 July 2034.
Public Company
- The ownership of the facilities
Limited (previously
constructed including land will be
named VKCS
retained to the Company when the
(Thailand) Co., Ltd.)
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.

Project Private joint venture
No.
contract
6

Nakorn Sawan Aok
Water Supply Project
(BOOT)

7

Chachoengsao Water
Supply Project (BOOT)

Period of
contract
Year/dated

Private company
jointly invested

25 years
7 November
2000

Nakorn Sawan
Water Supply
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, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate of
water lost from such additional system.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum
water quantity purchased are
determined.

Chachoengsao
25 years
9 November 2000 Water Supply
Co., Ltd.

- The contract commenced from
1 April 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, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the
Company, PWA has to pay back
for the investment afterwards but
if constructed by PWA, the Company
has to control the rate of water lost
from such additional system.

Conditions in the contract
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Project Private joint venture
No.
contract

Period of
contract
Year/dated

Private company
jointly invested

Conditions in the contract

282

รายงานประจ�ำปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

- The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum
water quantity purchased are
determined.
8

Bangpakong Water
Supply Project (BOOT)

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

Bangpakong Water
25 years
9 November 2000 Supply Co., Ltd.

15 years
7 July 2004

- The contract commenced from
1 April 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, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate of
water lost from such additional system.
- The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum
water quantity purchased are
determined.

Eastern Water
- The contract commenced from
Resource
12 May 2005 to 11 May 2020.
Development and - The water price rate from the specified
Management Public
calculation formula is determined
Company Limited
yearly.

Project Private joint venture
No.
contract

Period of
contract
Year/dated

Private company
jointly invested

10

Phanatnikom and
Industrial Water
15 years
Banboeng Water Supply 10 September 2004 Resource
Project (BOO)
Management
Co., Ltd.

11

Rayong Water
Supply Project (BTO)

25 years
14 March 2006

Conditions in the contract
- The contract commenced from
5 January 2005 to 4 January 2020.
- PWA has to compensate to the
Company for the minimum water
quantity and quality at the water price
rate of each year. In case of less quality,
the Company has to compensate to
PWA at the rate of 5% for less than the
highest level and 10% for less than the
acceptable level.

UU Group
- The contract commenced from
Consortium
12 July 2006 to 11 July 2031.
consists of
The ownership of the facilities
- Universal Utilities
constructed by the Consortium will be
Co., Ltd.
immediately transferred to PWA.
- Chachoengsao 		
The Consortium has an authorization
Water Supply
to produce and sell water to PWA.
Co., Ltd.
- PWA has to compensate to the
- Bang Pakong
Consortium for the minimum water
Water Supply
quantity and quality.
Co., Ltd.
- A guarantee of Baht 6 million is required
- Nakom Sawan
in the first year and a new guarantee
Water Supply
of 5% of water sales according to the
Co., Ltd.
minimum water quantity is required
to replace in the following years.
A previous guatantee then must be
returned to the Consortium.
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Project Private joint venture
No.
contract

Period of
contract
Year/dated

Private company
jointly invested

Chonburi Water Supply
Project (BOO)

20 years
3 June 2009

Universal Utilities
Co., Ltd.

12
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8.

Conditions in the contract
- The contract commenced from
1 December 2009 to 30 November 2029.
- The Company has to construct the
facilities by its own investment.
- PWA has to compensate to the Company
for the minimum water quantity and
the determined quality at the water
price rate of each year (except for force
majeure according to the contract).
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 in the first year at the
contract date and a bank guarantee
of not less than 5% on water sales
including value added tax according
to the minimum water quantity is
required to be replaced in the following
years or at the end of the contract.

Events after the reporting period

On 20 March 2017, a fire broke out on the 4th floor of Building 2 at the headquarter and caused
damage to all four floors. On June 23, 2017, the Investigation Committee had reported the result of
the fact-finding investigation to the Task Force Team who worked on the assessment of the value of
property damaged by fire at the PWA headquarters. The impact of the fire and water used caused
the damage amounted to Baht 20.26 million. The cost of damage was divided into three parts: the net cost
of damage to the building and construction amounted to Baht 10.60 million, the cost of damage to
equipment amounted to Baht 4.24 million, and the cost of damage to office supplies amounted
to Baht 5.42 million. PWA has already recorded damages from the fire incident in the statement of
comprehensive income.
9.

Approval of Financial Statements
These financial statements were approved by PWA’s board of directors as at 20 March 2018.

หมวดที
่
3
รายงานผลการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
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รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เปนกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดย
รายงานผลการปฏิ
ัติตามพระราชบั
ญญั่ยวกัติบการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ และกําหนดหนาที่หนวยงาน
ไดกําหนดสิทธิใบนการรั
บรูขอมูลขาวสารเกี
ข้อมูลข่ของรั
าวสารของราชการ
2540
ประจ�ำปีงบประมาณ
2560
ฐ และเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ.
ใหตองปฏิ
บัติตามกฎหมาย
เพื่อรับรองและคุ
มครองสิทธิของประชาชนไปพรอม
กัน
การประปาสวนภูมิภาค ไดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบั
ญัติขงครั
้อมูดลข่ดัาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�ำหนดสิทธิ
อยาญงเคร
งตอไปนี้
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ และก�ำหนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอมูลขาวสารของการประปาสวนภูมิภ าค ตามคําสั่ง กปภ. ที่
ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน
747/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
การประปาส่วนภูมิภาค ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด
2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต www.pwa.co.th ,
ดังต่อไปนี้
http://infocenter.pwa.co.th/
, http://www.oic.go.th/infocenter2/217/
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิ
จารณาข้อมูลข่าวสารของการประปาส่
วนภูมิภาค ตามค�ำสั่ง กปภ. ที่ 747/2559
3.
ส
ง
ข
อ
มู
ล
ตามมาตรา
๗
(๑)
(๒)
และ
(๓)
ลงพิ
ม
พ
ในราชกิจจานุเบกษา
		 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
การจัดาทํนทางเว็
าขอมูลบเป
มจําแนกตามมาตรา
๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) จัดเก็บในศูนยขอมูล
2. มีการเผยแพร่4.ข้อดํมูาลเนิข่นาวสารผ่
ไซต์นแฟwww.pwa.co.th,
http://infocenter.pwa.co.th/,
ขาวสาร กปภ.
		http://www.oic.go.th/infocenter2/217/
5. ปฏิบ7ัติต(1)ามมาตรา
ระชาชนสามารถเข
าตรวจดูขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก
3. ส่งข้อมูลตามมาตรา
(2) และ 9(3) โดยจั
ลงพิมดพ์สถานที
ในราชกิ่ใหจปจานุ
เบกษา
รายการหรื
อดัชนีรายการข
อมูล(2)ขา(3)
วสารที
ยขบอในศู
มูลขนาย์วสาร
4. ด�ำเนินการจั6.
ดท�ำจัข้ดอทํมูาลบัเป็ญนชีแฟ้
มจ�ำแนกตามมาตรา
7 (1)
และ่อยู(4)ในศูจัดนเก็
ข้อมูลข่าวสาร กปภ.
5. ปฏิบัติตามมาตรา
ดสถานที
่ให้ประชาชนสามารถเข้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
7. จัด9ทําโดยจั
เปนแฟ
มจําแนกข
อมูล เปนหมวดหมูาเตรวจดู
พื่อความสะดวกในการตรวจดู
ขอมูล
6. จัดท�ำบัญชีร8.
ายการหรื
ชนีอรมูายการข้
อมูลข่ณาวสารที
ข้อมูลข่าวสาร
จัดเตรีอยดัมข
ลแสดงไว
ศูนย่อขยูอ่ใมูนศูลฯนย์ตามประกาศคณะกรรมการข
อมูลขาวสารของราชการ
7. จัดมาตรา
ท�ำเป็นแฟ้
มจ�ำเช
แนกข้
๙ (๘)
น อมูล เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการตรวจดูข้อมูล
8. จัดเตรียมข้อมูลแสดงไว้ -ณประกาศประกวดราคาสอบราคา
ศูนย์ข้อมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9 (8) เช่น
		ประกาศประกวดราคาสอบราคา
- ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง
		ผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัผลการพิ
ดจ้าง จารณาจัดซื้อจัดจางตามแบบ สขร.1 ใน Web Site ของหนวยงาน
		ผลการพิจ9.ารณาจั
ดซื้อบจััตดิตจ้ามมาตรา
างตามแบบ ๑๑
สขร. มี1กใน
Web
ของหน่
การปฏิ
ารเก็
บสถิSite
ติการให
บริวกยงาน
ารขอมูลขาวสารผานระบบอื่นๆ ในรอบ ๑
9. การปฏิบัติตามมาตรา 11 มีการเก็บสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ 1 ปีงบประมาณ ดังนี้
ปงบประมาณ ดังนี้
		ช่องทาง e - mail จ�ำนวน 353 ราย
- ชองทาง e-mail จํานวน 353 ราย
		ช่องทาง PWA Call Center 1662 จ�ำนวน 230,903 ราย
งทาง PWA
		ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์- ผช่าอนทางเว็
บไซต์ Call
สขร. Center 1662 จํานวน 230,903 ราย
- ชองทางอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต สขร.
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10. ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค มีดังนี้
ติดต่อเจ้าหน้าที่
กรอกแบบฟอร์มค�ำร้อง

ตรวจสอบข้อมูล

ไม่มีข้อมูล / ข้อมูล
เปิดเผยไม่ได้
เจ้าหน้าที่ชี้แจงและ
ให้ค�ำแนะน�ำ

จบขั้นตอน

ข้อมูลเปิดเผยได้

ขอตรวจดู

ขอเอกสาร / ส�ำเนา

ผู้มาติดต่อ
เข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่จัดท�ำ
ส�ำเนาข้อมูลข่าวสาร

จบขั้นตอน

ขอส�ำเนาจ�ำนวนมาก
ให้ยืมถ่ายเอกสาร
ณ ศูนย์ถา่ ยเอกสาร กปภ.

จบขั้นตอน
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หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน ที่รับค�ำขอ
2. หากข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ�ำนวนมาก ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้ง
ก�ำหนดวันให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน
3. ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าว ขอดูหลักฐาน อาจไม่ให้บริการได้
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รับส�ำเนาข้อมูลข่าวสาร
คืนข้อมูล + จ่าย
ค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสาร /
รับรองส�ำเนาตามที่
กปภ. ก�ำหนด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0 2551 8276
www.pwa.co.th

สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค

PWA 1662
Contact Center

