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สารประธานกรรมการ กปภ.

Message from the Chairman of PWA

ก ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหา
แ หล่งน�้าดิบ ผลิตจัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปาทั่วประเทศ 
( ยกเว้นกรงุเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ) ภายใต้ 
วิสัยทัศน ์ “ผู ้ ใช ้น�้ำประทับใจในคุณภำพและบริกำร 
ที่เป็นเลิศ” โดย “มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน” พัฒนาคุณภาพ
น�้าประปาพร้อมบริการผู ้ใช้น�้าให้มีน�้าสะอาด ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน เพือ่ใช้อปุโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ ปี 2563 กปภ. 
สนองนโยบายรฐับาลเพือ่ฝ่าฟันวกิฤตภยัแล้ง อทุกภยั รวมถงึ
การรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 อย่างเต็มก�าลงัความสามารถจากหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน โดยบรูณาการการท�างานกนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการให้บรกิารผู้ใช้น�า้ ซึง่น�าไปสูก่ารบรหิารจดัการทรพัยากร
น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด�าเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทน
สังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้  กปภ. ยังคงด�าเนินงานโดยยึดความ
โปร่งใสและประโยชน์ของผู้ใช้น�้าเป็นส�าคัญ ด้วยการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน�้าประปาตามมาตรฐานสากล  
และเร ่งปรับปรุงขยายระบบผลิตน�้าประปาเพื่อรองรับ 
การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและชุมชน ควบคู ่ไปกับ 
การบรหิารจดัการน�า้สญูเสยีให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ 
เตรยีมแผนการด�าเนนิงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
อุทกภัย พร้อมประเมินสถานการณ์ เร่งพัฒนาแหล่งน�้าดิบ
ร ่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  และเตรียมความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานระบบประปาเพือ่รองรบัการขยายตวัของ 
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษปี 2563 กปภ. ได้รับรางวัลการรับรอง 
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
หลายสาขา ตอกย�้าการยกระดับการให้บริการและอ�านวย 
ความสะดวกผู ้ ใช ้น�้ าอย ่างรวดเร็วและเข ้า ถึงได ้ ง ่ าย 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย กปภ. สาขาเชียงใหม่ ได้รับ 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

(Mr. Chatchai Phromlert)
Chairman of the Board of Directors,
Provincial Waterworks Authority
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การรับรองมาตรฐาน (GECC) ในระดับ “เป็นเลิศ” หรือ  
เหรียญทอง รางวัลนี้เป็นการการันตีจากหน่วยงานภายนอก
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ กปภ. อย่างแท้จริง 

เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดความสมดุลและยั่งยืน กปภ. 
ค�านึงถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญด้วยการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการ
และสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน�้าประปาพร้อมการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เพื่อให้ กปภ. เป็นองค์กรที่สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เคียงคู่กับสังคม ชุมชน และการพัฒนาร่วมกับ
การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
คณะท�างาน หน่วยงานต่าง ๆ  และผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจน 
ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรของ กปภ. ทุกท่านที่ร่วมใจกัน
ท�างานเพื่อประโยชน์สุขของผู้ใช้น�้าและขอขอบคุณผู้ใช้น�้า 
ทั่วประเทศ

Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state 
enterprise under the Ministry of Interior with a mission 
to provide raw water sources, produce, deliver and 
distribute water supply throughout the country  
(except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan) 
under the vision “Customers are delighted with 
water quality and excellent service.” and the values 
“Focus-Confidence-For People” aiming to develop 
water supply quality and serve water users to have clean, 
safe, standardized water for adequate consumption. 
In 2020, PWA responds to the government's policy in 
fighting against droughts and flood crisis and dealing 
with the COVID-19 pandemic situation with full capacity 
and integration from government and private sectors to 
increase service efficiency for water users. This leads 
to the water resource management for maximum 
benefits and readiness for doing social contribution 
activities consistently.

In addition, PWA continues its operation with 
transparency and benefit of water users as a top 
priority by developing basic utilities relating to water 
supply according to international standards and 
accelerating the improvement of the water supply 
system to support economic and community growth 
with more efficient non-revenue water management. 
PWA always prepares an action plan for drought and 
flood prevention and solution together with situation 
assessment, accelerates developing raw water sources 
in collaboration with other government agencies 
as well as prepares for readiness on the water supply 

infrastructure as to support the Special Development 
Zone Expansion. In 2020, PWA received several 
awards of certification as a Government Easy Contact 
Center (GECC), which proved an attempt of PWA 
to enhance service level, facilitate water users in a 
timely manner, and be easy to access with standard 
consistency. An outstanding example was the PWA’s 
Chiang Mai Branch which was certified as a GECC at 
the "excellent" level or gold medal. Such proudly 
awards from the outside organization can guarantee 
success and truly reflect PWA’s commitment and 
determination towards customer service excellence. 

In order to ensure a balanced and sustainable 
operation, PWA places important on public sanitation by 
applying principles of good governance in administration, 
customer service strategies and confidence building in 
water supply quality with digital technology development 
and service innovation to make PWA as an organization 
that builds confidence on the public and stakeholders 
of all sectors. PWA also promotes good governance on 
work performance to get along well with communities 
and societies that helps develop synergy for sustainable 
growth. 

I would like to thank the Board of Directors, 
Sub-committees, working groups, all departments and 
related parties as well as the management, staff and 
personnel of PWA, all of you put your best effort in 
working together for the benefit of water users. Lastly, 
I would like to thank all water users nationwide for 
kind supporting.
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นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

Mr. Kritsada Sunkhamani
Deputy Governor (Technical Affairs) Acting
Governor of the Provincial Waterworks Authority

สารผู้ว่าการ กปภ.

Message from the Governor of
the Provincial Waterworks Authority (PWA)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให ้บริการน�้าประปาในพื้นที่ 
74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ มีพันธกิจในการผลิต จัดส่งและจ�าหน่าย 
น�้าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง ตั้งแต่ปี 2522 
จากจ�านวนลูกค้าเพียง 2 แสนกว่าราย ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 
4.7 ล้านรายทีไ่ด้รบับรกิารน�า้ประปาทีม่คีณุภาพ อย่างเพยีงพอ 
และทั่วถึง 

ปี 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายต่อการด�าเนินกิจการ
ประปาของ กปภ. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ 
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและโลก แม้ว่า 
กปภ.จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ กปภ. 
สามารถด�าเนินกิจการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Planning : BCP) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มี กปภ.สาขาใด 
หยุดจ่ายน�้า

นอกจาก กปภ. ได้ด�าเนินการตาม มำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ภายในองค์กรอย่างเคร่งครดั 
แล้ว กปภ. ได้ม ีมำตรกำรช่วยเหลอืประชำชน ท่ีได้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ด้วยการเสริม 
5 มาตรการลดภาระของประชาชน ได้แก่ ลดค่าน�้าประปา 20% 
ผ่อนช�าระค่าน�า้ประปา (ไม่เกนิ 6 เดอืน) คนืเงนิประกนัการใช้น�า้ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และขยายเวลารับช�าระผ่านตัวแทน  
พร้อมทั้ง ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำและท�ำธุรกรรม
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

ด้วยค่านิยมของ กปภ. “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” กปภ.  
มผีลงานโดดเด่น ได้แก่ รำงวลัรฐัวสิำหกจิดเีด่น ประจ�ำปี 2563  
โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จาก 
ผลงานการขอใช้น�้าประปาและไฟฟ้าพร้อมกันในที่เดียว 
รำงวัล Best Official Account in Public Sector โดย 
บรษัิท LINE ประเทศไทย ภายใต้ช่ือ @pwathailand ที่ม ี
ผู้เข้าใช้งานสูงถึงกว่า 6 แสนราย รำงวัลควำมเป็นมืออำชีพ
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ด้ำนคุณภำพและบริกำรของ กปภ. ปัจจุบันมี กปภ.สาขา 
ที่ผ่านการรับรอง มำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำร
สะดวก (GECC) โดยส�านกันายกรฐัมนตร ีรวมทัง้สิน้ 158 สาขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ. สาขาเชียงใหม่ (พ) ได้รับการรับรอง
ในระดบั “เป็นเลศิ” มำตรฐำน Water is life โดยกรมอนามยั 
รวม 225 สาขา และความส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ คะแนนควำม 
พึงพอใจของลูกค้ำ 4.185 คะแนน สูงที่สุดในรอบ 41 ปี 

ในนามของ กปภ. ขอขอบคุณผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุภาคส่วนทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานของ กปภ. มาโดยตลอด  
ขอให้ทุกท่านช่วยกันด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Provincial Waterworks Authority (PWA) as 
a state enterprise under the Ministry of Interior that 
provides water supply service in 74 provinces nationwide, 
except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan has 
a mission to produce, deliver and distribute water 
supply in good quality sufficiently and thoroughly.  
Since 1979 with over 200,000 customers, PWA currently 
provides good quality of water supply service for 
more than 4.7 million customers sufficiently and 
thoroughly. 

2020 is a challenging year for the PWA’s  
operation due to the coronavirus disease epidemic 
situation (COVID-19) affecting both the society and 
the economy of Thailand and the world. Having 
been affected by such a situation, however, PWA 
is able to carry out business activities according to 
Business Continuity Planning (BCP) with no impact  
on the stakeholders, especially there is not any  
PWA’s branch stop supplying water.

Apart from following stringent measures to 
prevent the spread of COVID-19 within the organization, 
PWA has implemented measures to help people 
affected by the COVID-19 pandemic by promoting 
five relief measures to reduce financial burden  
of people, including 20% discount of water bill,  
water bill installment payment (up to 6 months),  
water usage guarantee refund, fee exemption, delay 
of payment through agents as well as improvement 
in customer service system and transaction making 
via online channels. 

With the PWA's values "Focus-Confidence- 
For People", PWA has outstanding achievements  
including the 2020 Outstanding State Enterprise 
Award by the State Enterprise Policy Office from the 
results of requesting the use of water and electricity 
at the same place and the Best Official Account 
in Public Sector Award by LINE Thailand under the 
name @pwathailand with more than 600,000 users. 
Besides, PWA also received the Professionalism in  
the Quality and Service Award, by which a total  
of 158 branches have been certified in service  
standards of the Government Easy Contact Center  
(GECC)  by the Office of the Prime Minister, and the  
PWA Chiang Mai Branch (Special Level), especially, was  
certified in "Excellent" level, the Water is life 
Standard by Department of Health in a total of 225 
branches. Another PWA’s key success in 2020 is the 
customer satisfaction score of 4.185, which is the 
highest score in 41 years. 

On behalf of PWA, we would like to thank all 
stakeholders for always supporting the operation of 
PWA. May we request all of you to help take measures 
to prevent and control the spread of COVID-19 as 
to drive the country together for further prosperity.
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History Background
Provincial Waterworks Authority briefly called 

“PWA”, is a state enterprise under the Ministry of 
Interior that has been set up in accordance with the 
government's policy to improve and expand water 
supply business in provincial area. At the beginning, 
the main agencies responsible for providing clean 
water in the form of supply water for consumption 
of people at that time were

1.  Provincial Waterworks Division, Department 
of Public Works responsible for the construction of a 
water supply system and overseeing the production 
and distribution of tap water in urban areas or in 
communities with a population of 5,000 or more.

2. Rural Water Supply Division, Department of 
Health, Ministry of Public Health responsible for the 
construction of the village water supply system or 
small waterworks in communities with a population 
of not more than 5,000.

As the rapid growth of population, water supply 
could not meet with the increasing water demand 
due to a bureaucracy which caused inflexible and 
inefficient water supply service. Therefore, the cabinet 
had a resolution on 9 May 1978 to establish an agency 
to manage water supply system in the form of a state 
enterprise as proposed by the National Institute of 
Development Administration (NIDA). 

The government appointed a committee to 
prepare the establishment of the Provincial Waterworks 
Authority by establishing and enacting the Provincial 
Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979), dated 
24 February 1979 and was effective from 28 February 
1979, which was the day following the date of its  
publication in the Government Gazette. The business  
of water supply as well as civil servants and employees 
of all related units from Division of Provincial Water 
Supply, Department of Public Works and Division of 
Rural Water Supply and Department of Health, were 
transferred to be employees of Provincial Waterworks 
Authority. 

Law	of	Establishment	under	the	Ministry	of	Interior
Provincial Waterworks Authority or “PWA” was 

established as a state enterprise under the  
responsibility of the Ministry of interior with the  
Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979) 
to be enforced since 28 February 1979.

1.1 ประวัติความเป็นมา
History Background

ความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ในสงักดักระทรวงมหาดไทย จดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของรฐับาล 
เพือ่ปรบัปรงุและขยายกจิการประปาในส่วนภมูภิาคให้ดยีิง่ขึน้ 
โดยแรกเริ่ม หน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหา 
น�า้สะอาดในรปูแบบของน�า้ประปาส�าหรบัประชาชนในการอปุโภค
และบริโภค ในขณะนั้น คือ 

1. กองประปาส่วนภูมภิาค กรมโยธาธิการ รบัผดิชอบ
ในการด�าเนินการก่อสร้างระบบประปาและดูแลการผลิต
และจ�าหน่ายน�้าประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนที่มีจ�านวน
ประชากรตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป 

2. กองประปาชนบท กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
รับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปา
ขนาดเล็กในชุมชนที่มีจ�านวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน 

ต่อมา เมื่อความต้องการอุปโภคและบริโภคน�้าสะอาด
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ติดขัดข้อจ�ากัด ด้านระบบราชการ 
ท�าให้การบริหารประปาไม่คล่องตัวและไม่สามารถด�าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2521 ให้ปรับรูปแบบการด�าเนินกิจการประปา 
ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รั ฐบาลได ้ ตั้ ง คณะกรรมการ เตรี ยมการจั ดตั้ ง 
การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น และได้ด�าเนินการจัดตั้งและ 
ตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้บังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซ่ึงเป็นวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกจิการประปา ตลอดจน 
ข้าราชการและลกูจ้างของกองประปาส่วนภมูภิาค กรมโยธาธกิาร 
และกองประปาชนบท กรมอนามยั มาเป็นลกูจ้างและพนกังาน
ของ การประปาส่วนภูมิภาค 

กฎหมายการจัดตั้ง	การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจ 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีการตราพระราชบัญญัต ิ
การประปาส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2522 ไว้รองรบั และมผีลบังคบัใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นต้นไป 
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ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภำพ
และบริกำรที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

Customers are 
delighted with 
water quality and 
excellent service.

Vision

กา รประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาในส่วนภูมิภาค

Provincial Waterworks Authority is a state enterprise under the Ministry 
of Interior that has been set up in accordance with the government’s policy 
to produce, deliver and distribute water supply across the country except 
Bangkok Metropolitan area, Nonthaburi and Samut Prakan Province.

ภารกิจ / Duties

วิสัยทัศน์ / Vision

ค่านิยม / Core Values

1.2 วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
Vision/Duties/Core Values/Missions/Objectives/Purposes/
Statements of Direction (SOD)

ค่านิยม เป็นพฤติกรรมทีส่ร้างข้ึนจากคนในองค์กร ยดึถือปฏบัิตกินัมาเป็นธรรมเนยีม 
ปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

Values are behaviors that are created by people within the organization, 
adhering to each other as a normal practice in that organization until it is a 
corporate culture.
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พันธกิจ / Missions

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน / Focus - Conf idence - For People

มุ่งเน้นคุณธรรม
Focus on Moral

มั่นใจคุณภาพ
Be Confident in Quality

เพื่อสุขของปวงชน
For People Happiness

1. Work in accordance with 
 determined procedures. 
2. Have spirit of accountability 
 towards success. 
3. Work as a team. 
4. Perform self-development 
 continuously. 
5. Share skills and be helpful to 
 colleagues.

1. Act according to law and 
 have ethics.
2. Perform duty with honesty 
 and transparency. 
3. Protect and maintain the 
 organization’s benefits.

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและ
 มีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ
 โปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�าหนด
2. มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อความส�าเร็จ
3. ท�างานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 ตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ

1. Listen to Voice of 
 Customers. 
2. Impress customers at all times. 
3. To be volunteered.

 ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยการส�ารวจจัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซ่ึงน�้าดิบ เพื่อใช้ใน
การผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ

PWA is the agency providing water supply 
in accordance with the issuance of the PWA Act 
B.E. 2522 (1979) in the main consideration of the 
State’s benefit and people’s hygiene. PWA has 
five main missions as follows:

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน�้าประปา
ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2522 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัย
ของประชาชนเป็นส�าคัญ พนัธกจิหลกัของการประปา
ส่วนภูมิภาคมี 5 ประการ ล�าดับความส�าคัญได้ดังนี้

1. ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�า้ประปา
 ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�า้ดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน�า้ดิบ เพื่อใช้ในการผลิตจัดส่ง 
 และจ�าหน่ายน�า้ประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจประปา
5. ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ
 ธุรกิจการประปา

1. Produce, deliver and distribute water in good  
 quality adequately and thoroughly. 
2. Explore and acquire raw water sources. 
3. Supply raw water to be used in the production, 
 delivery and distribution of water supply. 
4. Support business of water supply. 
5. Proceed other businesses relating to 
 water supply business.

วัตถุประสงค์ / Objectives

To run and promote water supply business through survey, procurement of raw water sources 
for using in production, delivery and distribution of water supply in good quality, adequately and 
thoroughly for the benefit of public and people’s hygiene.
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10. ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน
11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้าประปาและบริการ

9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ

กปภ. ก�าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่
การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และ 
11 ยุทธศาสตร์มาสนับสนุนการด�าเนินงานของ กปภ. ดังนี้

4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ
5. ผลิตจ่ายน�้าให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการลดน�า้สูญเสียอย่างเป็นระบบ
7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

1. บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ
 มีจ�านวนเหมาะสมและสร้างความผูกพันต่อองค์กร
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สนับสนุนการด�าเนินงาน 
 กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงานและบริการ

ด้านการเงิน

ด้านการบริการลูกค้า

ด้านการผลิตจ่ายน�้า
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PWA has prepared organizational development plan to 
drive the organization to be high performance organization, 
which comprise of four major strategies and 11 sub-strategies 
to support the operation of PWA. 

Purposes

Learning and Development

1. To manage and develop human resources to have competency in 
 accordance with the missions, and with the appropriate number of 
 personnel and create engagement with the organization. 
2. To create learning culture that focus on customers and quality of work. 
3. To modernize IT system and support operation and distribution procedure. 

4. To supply and manage raw water sources sufficiently. 
5. To produce and distribute enough water including to 
 control water quality to reach standards. 
6. To reduce non-revenue water. 
7. To expand the cooperation with other organizations in 
 order to provide tap water service with good quality.

8. To create customer satisfaction in both water 
 quality and service. 
9. To maintain environment and good relationship 
 with communities nearby.

10. To control cost of operating expense. 
11. To generate income for business expansion.

Finance

Customer Service

Production Distribution Water
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ /
Statements of Direction: SOD

 กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวง
มหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพื่อสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อ
รัฐวิสาหกิจ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล และ
ชี้ประเด็นที่ กปภ. ควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการ

The Ministry of Finance coordinated with 
the Ministry of Interior and relevant agencies 
such as Office of the National Economic and 
Social Development Board, etc. to prepare SOD 
as a guideline for supervision and identifying 
the issues that PWA should give priority and 
expedite action. 

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นท่ี
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหา
และพัฒนาแหล่งน�า้ดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้
มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

To be a mechanism in driving the country’s 
economic and social strategies on the basis of 
the efficient performance in accordance with the 
good corporate governance’s principle.

 To efficiently improve water supply
expansion project covering all provincial areas 
as well as to provide and develop adequate raw 
water sources with cost efficiency.

To meet the basic needs and promote the 
improvement of quality of life including develop 
real estate for highest benefits.

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
Policy guideline for state enterprise in general

แนวนโยบายส�าหรับ กปภ.
Policy guideline for PWA

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
Policy guideline for state utilities
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หลักการและแนวทางการด�าเนินงานตาม SOD
Principles and operational approaches for SOD

แผนระยะสั้น • Short-term Plan

แผนระยะยาว • Long-term Plan 

$
$

$

1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
 ให้เป็นที่ยอมรับ

2. พจิารณาแหล่งเงนิทนุนอกเหนอืจากเงนิงบประมาณ
 ที่ค�านึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการลงทุน
 ขยายการให้บริการ

3. เร่งจัดท�าแผนแม่บทการลดน�้าสูญเสียให้สอดคล้อง
 กับการปรับระดับแรงดันน�า้ที่เหมาะสม

4. พัฒนาเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร
 ประปา และลดต้นทุนการผลิต

5. จัดท�าแผนจัดหาแหล่งน�้าดิบให้ครอบคลุมพื้นที่
 ให้บริการ

6. สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า

7. เ ร ่ งจั ดท� าแผนป ้องกันระบบประปาและลด
 ผลกระทบต่อการให้บริการน�้าอุปโภค ในกรณี
 เกิดภัยธรรมชาติ

8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

9. จัดท�าแผนลงทุนระยะยาว โดยประสานงานกับ
 หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

1. ร่วมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้าในภาพรวม
 กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2. ผลักดันการจัดตั้ งองค ์กรก�ากับดูแลกิจการน�้า
 ในภาพรวมของประเทศ

3. จัดท�าแผนการลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะ
 ยาว 10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครอง
 ส ่วนท ้องถิ่น โดยก�าหนดเป ้าหมายที่ชัด เจน 
 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้าของประชาชน
 ที่ยังไม่มีน�้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. Dr ive the separat ion of social  and 
 commercial accounts to be accepted. 
2. Consider sources of funds other than the 
 government contribution regarding to 
 sustainability for investment in water supply 
 expansion project. 
3. Expediting the preparation of master plan 
 for decreasing of non-revenue water in 
 accordance with appropriate water pressure. 
4. Develop the technology for enhancing 
 the efficiency of the water supply service
  and reducing the production costs. 
5. Prepare the procurement plan of raw water 
 to cover all service areas. 
6. Create the people awareness to use every 
 dip of water productively. 
7. Accelerate the preparation of water supply 
 protection plan and decrease the impacts 
 on providing the utility service in case of 
 natural disasters. 
8. Develop the relevant businesses. 
9. Prepare a long-term investment plan by 
 coordinating with local agencies.

1. Join the preparation of water management 
 strategy plan with the relevant state 
 agencies. 
2. Drive the establishment of national water 
 regulator. 
3. Prepare a 10-year investment plan of the
 water system development and coordinate 
 with the state local administrat ive 
 organizations by determining the obvious
 target to satisfy the people’s need of
 water thoroughly and rapidly.
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  ประเภทกิจการ/
  ลักษณะการประกอบกิจการ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ

ให ้บริการด ้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด ้านน�้ าประปา 
มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา 
โดยการส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ 
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา รวมทั้ง 
การด�าเนินธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวกับ หรือต ่อเนื่องกับธุรกิจ
ประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค 
โดยค�านงึถงึประโยชน์ของรัฐและสขุภาพอนามัยของประชาชน
เป็นส�าคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ซึ่งก�าหนดโครงสร้างการบริการประชาชน 
โดยมีสายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต 234 สาขา และมี 
หน่วยบริการย่อย 347 หน่วยบริการ

  ผลิตภัณฑ์การให้บริการสาธารณะอื่นๆ 
  ต่อประชาชน

  Type of Business/Characteristics
   of Business Transaction

  Products on public service to 
  people

1.3 ประเภทกิจการ
Type of Business

ในฐานะหน่วยงานรฐัวสิาหกจิทีม่คีวามห่วงใยประชาชน 
กปภ. ได้แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 
โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่
 • โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน�า้ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัย

2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 • โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้าเพื่อแผ่นดิน 

เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
เพือ่สร้างแหล่งต้นน�า้ให้กลบัคนืมาสูผ่นืดินและสายน�า้ รวมถงึ
ปลูกจิตส�านึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า 

3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค ได้แก่
 • โครงการใส่ใจผู้บริโภค เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

วชิาการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ความรู้ 
และแนวปฏิบัติ มาตรฐาน เกี่ยวกับการผลิตน�้าสะอาด 
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

 • โครงการส่งเสรมิความเชือ่มัน่คุณภาพน�า้ประปา
ของ กปภ. (Water is Life) เป็นโครงการร่วมมอืกบักรมอนามยั
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุน
คุณภาพน�้าประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น

Provincial Waterworks Authority briefly called 
“PWA” is a state enterprise providing the basic  
infrastructure of supply water. It aims to run business 
and promote water supply business through exploring, 
procuring raw water sources and acquiring raw water 
for production, delivery and distribution of water 
supply. It also runs other businesses relevant to utility 
for the benefits of the state as well as health and 
hygiene of people in 74 provinces (except Bangkok, 
Nonthaburi and Samut Prakan). The organizational 
structure of serving customers is determined into five 
operational areas, 10 regional offices, 234 branches 
and 347 sub-branches.

As the state enterprise with concern in the public, 
PWA has shown its corporate social responsibility 
(CSR) by focusing on three aspects as follows: 

1. Participation in Social Development 
 • “PWA Conserves Community Project” 

aims to support Local Administrative Organization 
in developing water sources of communities facing 
disaster. 

2.  Environment Conservation 
 • “PWA Forest Planting Project for the 

Country in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” 
aims to restore raw water sources for the earth and 
the water and to cultivate the spirit of people to 
participate in forest conservation. 

3.  Caring Consumer 
 • “Caring Consumer Project” aims to provide 

academic assistance to Local Administrative Organization 
by giving knowledge and guiding standard practices 
in relation to producing clean water with international 
standards, which will help in creation of a good  
relationship with the communities.

 • “Water is Life Project” aims to promote 
people confidence in water quality of PWA by  
coordinating with Department of Health and Department 
of Local Administration in supporting the water supply 
quality of the country to pass standard criteria.





1.4 การประปาสวนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ

เขตที่ 1
7 จังหวัด    22 สาขา

เขตที่ 4
7 จังหวัด    24 สาขา

เขตที่ 2
8 จังหวัด    30 สาขา

เขตที่ 5
7 จังหวัด    20 สาขา

เขตที่ 3
8 จังหวัด    23 สาขา

จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาบานบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคลา
สาขาพนมสารคาม

จังหวัดระยอง
สาขาระยอง
สาขาบานฉาง
สาขาปากนํ้าประแสร

จังหวัดจันทบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง

จังหวัดตราด
สาขาตราด
สาขาคลองใหญ

จังหวัดสระแกว
สาขาสระแกว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ

จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทรบุรี

จังหวัดสระบุรี
สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบานหมอ

จังหวัดลพบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาบานหมี่
สาขาชัยบาดาล

จังหวัดสิงหบุรี
สาขาสิงหบุรี

จังหวัดอางทอง
สาขาอางทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ

จังหวดัพระนครศรอียุธยา
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห
สาขาเสนา
สาขาทาเรือ

จังหวัดปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง

จังหวัดนครนายก
สาขานครนายก
สาขาบานนา

จังหวัดนครราชสีมา
สาขานครราชสีมา
สาขาปากชอง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปกธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาดานขุนทด
สาขาครบุรี

จังหวัดราชบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาบานโปง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากทอ

จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมุทรสาคร
สาขาออมนอย

จังหวัดนครปฐม
สาขานครปฐม
สาขาสามพราน

จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาดานชาง
สาขาอูทอง

จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาทามะกา

จังหวัดเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สาขาประจวบคีรีขันธ
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

จังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาสุราษฎรธานี
สาขากาญจนดิษฐ
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบานนาสาร
สาขาบานตาขุน
สาขาไชยา

จังหวัดชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาทาแซะ
สาขาหลังสวน

จังหวัดระนอง
สาขาระนอง

จังหวัดพังงา
สาขาพังงา
สาขาตะกั่วปา
สาขาทายเหมือง

จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต

จังหวัดกระบี่
สาขากระบี่
สาขาอาวลึก
สาขาคลองทอม

จงัหวดันครศรธีรรมราช
สาขาทุงสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา
สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา

จังหวัดพัทลุง
สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน

จังหวัดตรัง
สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาหวยยอด
สาขายานตาขาว

จังหวัดสตูล
สาขาสตูล
สาขาละงู

จังหวัดยะลา
สาขายะหา
สาขาเบตง

จังหวัดปตตานี
สาขาสายบุรี

จังหวัดนราธิวาส
สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

เขตที่ 6
5 จังหวัด    22 สาขา

เขตที่ 9
8 จังหวัด    27 สาขา

เขตที่ 7
7 จังหวัด    20 สาขา

เขตที่ 10
10 จังหวัด    26 สาขา

เขตที่ 8
7 จังหวัด    20 สาขา

จังหวัดขอนแกน
สาขาขอนแกน
สาขาบานไผ
สาขาชุมแพ
สาขานํ้าพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล

จังหวัดกาฬสินธุ
สาขากาฬสินธุ
สาขากุฉินารายณ
สาขาสมเด็จ

จังหวัดมหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ
สาขาแกงครอ
สาขาจัตุรัส
สาขาบําเหน็จณรงค
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว

จังหวัดรอยเอ็ด
สาขารอยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาป
สาขาบานผือ
สาขาบานดุง

จังหวัดหนองบัวลําภู
สาขาหนองบัวลําภู

จังหวัดเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาดานซาย
สาขาวังสะพุง

จังหวัดหนองคาย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม
สาขาโพนพิสัย

จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบึงกาฬ

จังหวัดสกลนคร
สาขาสกลนคร
สาขาสวางแดนดิน
สาขาพังโคน

จังหวัดนครพนม
สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบานแพง
สาขาศรีสงคราม

จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ

จังหวัดอํานาจเจริญ
สาขาอํานาจเจริญ

จังหวัดยโสธร
สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย

จังหวัดบุรีรัมย
สาขาบุรีรัมย
สาขาสตึก
สาขาลําปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย

จังหวัดสุรินทร
สาขาสุรินทร
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี

จังหวัดศรีสะเกษ
สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ

จังหวัดมุกดาหาร
สาขามุกดาหาร

จังหวัดเชียงใหม
สาขาเชียงใหม
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันกําแพง 
สาขาแมริม
สาขาแมแตง
สาขาฝาง

จังหวัดแมฮองสอน
สาขาแมฮองสอน
สาขาแมสะเรียง

จังหวัดลําพูน
สาขาลําพูน
สาขาบานโฮง

จังหวัดลําปาง
สาขาลําปาง
สาขาเกาะคา
สาขาเถิน
สาขาแมขะจาน

จังหวัดแพร
สาขาแพร
สาขาเดนชัย
สาขารองกวาง

จังหวัดนาน
สาขานาน
สาขาทาวังผา

จังหวัดพะเยา
สาขาพะเยา
สาขาจุน

จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแมสาย

จังหวัดนครสวรรค
สาขานครสวรรค
สาขาทาตะโก
สาขาลาดยาว
สาขาพยุหะคีรี

จังหวัดชัยนาท
สาขาชัยนาท

จังหวัดอุทัยธานี
สาขาอุทัยธานี

จังหวัดกําแพงเพชร
สาขากําแพงเพชร
สาขาขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดตาก
สาขาตาก
สาขาแมสอด

จังหวัดสุโขทัย
สาขาสุโขทัย
สาขาทุงเสลี่ยม
สาขาศรีสําโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย

จังหวัดอุตรดิตถ
สาขาอุตรดิตถ

จังหวัดพิษณุโลก
สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย 

จังหวัดพิจิตร
สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน

จังหวัดเพชรบูรณ
สาขาเพชรบูรณ
สาขาหลมสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ
สาขาวิเชียรบุรี
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1.5 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

ช่ือ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจถือหุ้น
โดยตรงตัง้แต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2563 
 (http://eastw.listedcompany.com/misc/MDNA/20210225-eastw-mdna-fy2020-th.pdf) 

ชื่อ

ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ผลการด�าเนินงาน	(ปี	2563) ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับ ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 
และบรกิาร รวมทัง้สิน้ 4,204.30 ล้านบาท ลดลง 475.78 ล้านบาท หรอื -10.17% 
โดยหลักจากปริมาณน�้าดิบจ�าหน่ายลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม 
2,551.08 ลดลง 155.36 ล้านบาท หรือ -5.74% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
ในส่วนของก�าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�านวน 764.15 ล้านบาท 
ลดลง 280.64 ล้านบาท หรือ -26.86%

โดยสรุปผลการด�าเนินงาน ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ
และอัตราก�าไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2562 โดยหลักจากการที่ 
บริษัทมีอัตราการลดลงของต้นทุนขายและบริการน้อยกว่าอัตราการลดลงของ 
รายได้จากการจ�าหน่าย น�า้ดบิและน�า้ประปาจากสถานการณ์ภยัแล้งซึง่กระทบต่อ
ต้นทนุการจดัหาน�า้ของบรษิทั จงึท�าให้บรษิทัมอีตัราก�าไรข้ันต้นลดลงเป็น 40.65% 
และอัตราก�าไรสทุธเิท่ากบั 19.09% อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอืหุ้น (ROE) และ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 7.03% และ 3.47% ตามล�าดับ 
เน่ืองจากก�าไรสทุธขิองบริษทัลดลง ในขณะท่ีสนิทรพัย์ และส่วนของผูถื้อหุน้เพิม่ข้ึน

ส�าหรบัสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2563 อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีนเท่ากบั 0.38 เท่า 
และอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนผูถ้อืหุ้นเพิม่ขึน้เป็น 1.08 เท่า จากการเบกิเงนิกูร้ะยะส้ัน           
เพ่ือบริหารสภาพคล่องชั่วคราว และการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับ
โครงการก่อสร้างในระหว่างปี ในส่วนของความสามารถในการช�าระหนีข้องบรษิทั
อยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR)  
ที่ 2.56 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี ลดลงจาก 826.20 ล้านบาท เหลือ 548.00 ล้านบาท ในขณะที่
ต้นทุนทางการเงินไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�้าสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ�าหน่ายน�า้ดบิ รวมถงึการผลิตและจ�าหน่ายน�า้ประปา

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

0 2272 1600

0 2272 1601-3

40.20%
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1.5 Juristic person that the State Enterprise directly held 25% 
or more of shares

Name/Type of Business/Location/Telephone and Fax/and Proportion of 25% or More Shares 
of Juristic Person held by the State Enterprise.

Notes:   Information from Management Discussion and Analysis on Performance of Eastern Water Resources Development  
 and Management Public Company Limited for the 2020 
 (http://eastw.listedcompany.com/misc/MDNA/20210225-eastw-mdna-fy2020-th.pdf)

Name

Type of Business 

Head Office Location  

Telephone 

Fax

Proportion of shares 

Performance (2020) In 2020 overall performance, the company earned total revenue 
from the sales and services of 4,204.30 million baht, decreasing by 
475.78 million baht or 10.17 percent due to the decrease in raw 
water distribution. The total cost of sales and services was 2,551.08 
million baht, decreasing by 155.36 million baht or 5.74 percent, when 
compared to the previous year. Whereas the major shareholders’  
net profit was in the amount of 764.15 million baht, decreasing by 
280.64 million baht or 26.86 percent. 

Overall performance in 2020, the company and its subsidiaries 
profit margin decreased, when compared to 2019, mainly due to  
the reduction in cost of sales and service less than the decrease in 
revenue from sales of raw water and supply water due to the drought 
situation affecting the Company’s water supply costs. As a result, the 
Company had a lower gross profit margin of 40.65% and net profit 
margin of 19.09%, return on equity (ROE) and return on assets (ROA) 
decreased to 7.03% and 3.47%, respectively since the Company’s net 
profit decreased whereas assets and shareholders’ equity increased.

As for the liquidity at the end of 2020, the current ratio was 
0.38 times and the Debt to Equity ratio increased to 1.08 times due 
to the short-term loan disbursement to manage liquidity temporarily. 
Long-term loan disbursement also increased to support construction 
projects during the year. The affordability of the company was good 
with the interest and principal coverage (DSCR) ratio of 2.56 times 
increasing from 2019 due to the long-term loan due within one year 
decreasing from 826.20 million baht to 548.00 million baht while the 
financial cost did not change much. 

Eastern Water Resources Development and Management Public
Company Limited 

Develop and manage main water pipe systems in the area of eastern 
seaboard of Thailand including distribute raw water, produce and 
distribute water supply. 

East Water Building, 23-26th floor, No. 1, Soi Vibhavadi Rangsit 5, 
Vibhavadi Rangsit Road, Chompol, Chatujak, Bangkok 10900 

0 2272 1600

0 2272 1601-3

40.20%
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2563 2562 2561 เปลี่ยนแปลง
ป	ี2563	กับ	2562

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญในรอบปี

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์หมุนเวียน   12,739.25    12,258.43  6,586.97  480.82 3.92

สินทรัพย์รวม 130,722.53  123,717.98 114,205.08  7,004.55 5.66

หนี้สินหมุนเวียน   10,407.31    12,278.36      9,847.81  (1,871.05)     (15.24)

หนี้สินรวม   86,816.85    79,796.89   72,191.05     7,019.96          8.80 

ส่วนของทุน   43,905.68    43,921.09   42,014.03  (15.41)       (0.04)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน     1,666.34      5,618.91  4,414.01 (3,952.57)     (70.34)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน ดบ.จ่าย     3,175.41      7,086.70     5,541.18  (3,911.29)     (55.19)
และภาษี (EBIT)

EBITDA     7,746.32    11,452.59      9,944.32 (3,706.27)     (32.36)

ก�าไรสุทธิ     1,389.85      4,471.54      3,744.60  (3,081.69)     (68.92)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ  (%)           5.07          15.77           13.87  (10.70) (67.85) 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 11.59 24.99 20.52 (13.40) (53.62)

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์         1.06             3.61  3.28  (2.55)     (70.64)
ทั้งหมด (%)

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  (เท่า)            1.22             1.00             0.67             0.22       22.00

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)          12.00           10.00             9.00             2.00        20.00 

อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า) 0.66 0.64 0.63  0.02   3.13 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)            1.98             1.82             1.72             0.16          8.79

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระ 1.78 2.71          3.08  (0.93)     (34.32)
ดอกเบี้ย (เท่า)
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2020 2019 2018
Change in

2020 & 2019

Unit: Million Baht

1.6 Financial Summary

Financial Position and Performance

Current Assets   12,739.25    12,258.43  6,586.97  480.82 3.92

Total Assets 130,722.53  123,717.98 114,205.08  7,004.55 5.66

Current Liabilities   10,407.31    12,278.36      9,847.81  (1,871.05)     (15.24)

Total Liabilities   86,816.85    79,796.89   72,191.05     7,019.96          8.80 

Equities   43,905.68    43,921.09   42,014.03  (15.41)       (0.04)

Operating Profit     1,666.34      5,618.91  4,414.01 (3,952.57)     (70.34)

Earnings before Interest, Expense,      3,175.41      7,086.70     5,541.18  (3,911.29)     (55.19)
  and Tax (EBIT)

EBITDA     7,746.32    11,452.59      9,944.32 (3,706.27)     (32.36)

Net Income     1,389.85      4,471.54      3,744.60  (3,081.69)     (68.92)

Financial Ratio

Net Profit Margin (%)           5.07          15.77           13.87  (10.70) (67.85) 

Operating Profit Margin (%) 11.59 24.99 20.52 (13.40) (53.62)

Return on Assets (%)         1.06             3.61  3.28  (2.55)     (70.64)

Current Ratio (times)            1.22             1.00             0.67             0.22       22.00

Average Collection Period (days)          12.00           10.00             9.00             2.00        20.00 

Debt Ratio (%) 0.66 0.64 0.63  0.02   3.13 

Debt to Equity Ratio (times)            1.98             1.82             1.72             0.16          8.79

Interest Coverage Ratio (times) 1.78 2.71          3.08  (0.93)     (34.32)

Increase/ 
(Decrease) Percentage
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ หรือปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง 

ที่ส�าคัญของกิจการ
- ความเป็นไปได้ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัย

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การด�าเนินธุรกิจของทุกองค ์กรอยู ่ภายใต ้ความ 

ไม่แน่นอนและต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ดังนั้น
องค์กรต้องปรับตัวและพัฒนาอยู ่เสมอเพื่อให้อยู ่รอดและ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนการเป็นองค์กรสู ่ความยั่งยืน 
จงึเป็นเรือ่งส�าคัญทีท่กุธรุกจิต้องบรูณาการและขับเคลือ่นอย่าง
เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถท�าได้หลายรูปแบบตามบริบทองค์กร
การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ได้ก�าหนดนโยบายการพฒันา
ความยั่งยืนโดยมีปัจจัยที่ส�าคัญ ดังนี้

1. แหล่งน�า้ที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอ
2. ความสามารถบุคลากร
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ
4. กระบวนการผลิตจ่ายน�า้ที่มีประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรรมสมัยใหม่

จากปัจจัยความยั่งยืน กปภ.ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตามหลัก Balance Scorecard (BSC) 4 ด้าน ได้แก่ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 ด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
เป็นการพัฒนาองค์กร โดยใช้ความสามารถของบุคลากร 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการด�าเนินงานของ กปภ. 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านการผลติจ่ายน�า้ เพือ่ตอบสนอง
พันธกจิของ กปภ. ตัง้แต่ระบบการจดัหาแหล่งน�า้ดบิ ผลติจ่ายน�า้ 
ควบคุมคุณภาพน�้า บริหารจัดการน�า้สูญเสียในระบบจ่ายของ 
กปภ. อกีทัง้ในส่วนของการขยายความร่วมมอืกบัหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการลูกค้า เน้น 
กลุ ่มผู ้ใช้น�้าของ กปภ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมท้ังรักษา 
สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ 
ของ กปภ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน การควบคุม
ต้นทนุการด�าเนนิงาน และสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน
ของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกันและผลักดันตามค่านิยม พันธกิจ เพื่อมุ ่งสู ่ 
วิสัยทศัน์ ความยั่งยืนของ กปภ. ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ที่ดีจึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งเพื่อสร้าง 

ความมัน่ใจให้องค์กรบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซ่ึง กปภ.ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงจึงด�าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามกรอบแนวคิดของ COSO 2017 มาช่วย
สนบัสนนุในการบรหิารงาน เพือ่ลดระดบัความรนุแรงให้ลดลง 
โดยการบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการในทุกระดับ มีการ
ถ่ายทอดจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
ภายใน กปภ. ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และการจัดการ 
ความเสีย่งอย่างเป็นระบบตัง้แต่ การระบุปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก การก�าหนดความเพียงพอ 
ของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง  
การจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบรวมถึง 
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลด
ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และตอบสนองความเส่ียง
ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ก�าหนด

มาตรา 41 ให้การใช้น�า้ของการประปาเป็นประเภททีส่อง และ
ก�าหนดมาตรา 43 การใช้น�า้ประเภทท่ีสอง ต้องได้รบัใบอนญุาต
จากอธบิดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมทรพัยากรน�า้ หรืออธิบดี
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการลุ่มน�้าที่ทรัพยากรน�้าสาธารณะน้ันตั้งอยู่ 
นอกจากนี้ มีการก�าหนดมาตรา 50 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม มีอ�านาจออกกฏกระทรวง
ก�าหนดอตัราค่าใช้น�า้ประเภททีส่องและประเภททีส่าม ทีไ่ม่ใช่ 
น�้าจากกรมชลประทาน ซึ่งท�าให้เพิ่มขั้นตอนในการขอใช้ 
แหล่งน�า้ และท�าให้กระทบต้นทนุค่าใช้จ่ายซือ้น�า้ดบิในการผลติ
น�้าประปาเพื่อให้บริการประชาชน

2. แหล่งน�า้ดิบท่ีใช้ในการผลิตน�า้ประปา ได้รบัผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน  สภาพเปลี่ยนแปลง ปัญหาน�้าเสีย น�้าเค็ม 
น�้าท่วม และภัยแล้ง ท�าให้แหล่งน�้าต้นทุนขาดความมั่นคง

3. การวางท่อขยายเขตให้บริการน�้าประปาในส่วน
ภมูภิาค มพีืน้ทีห่่างไกล และมชีมุชนกระจดักระจาย ท�าให้ยาก
ต่อการด�าเนนิงาน รวมถึงต้นทุนสงู นอกจากนี ้ท่อจ่ายน�า้มอีายุ 
การใช้งานนาน เป็นเหตุให้ท่อแตก ท่อรั่วอยู่บ่อยครั้ง ส่งผล
ท�าให้อตัราน�า้สญูเสยีสงู (ปัจจบุนัความยาวท่อจ่ายน�า้ประมาณ 
78,000 กิโลเมตร)
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1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 1.5 – 2.5 โดยชะลอตวัลงตามข้อจ�ากดัจากการระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจอื่นๆ อาทิเช่น การผ่อนคลายลงของแรงกดดันจาก
มาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การขยายตัวของ
อปุสงค์ภายในประเทศ และแรงขบัเคลือ่นจากมาตรการภาครฐั         
ในด้านการผลิตสาขาการประปานั้น มีการผลิตและจ�าหน่าย 
น�้าประปาขยายตัวร้อยละ 0.5 ตามการขยายตัวของปริมาณ
การใช้น�้าประปาในภาคครัวเรือนเป็นส�าคัญ

ธุรกิจน�้าประปาเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ม ี
ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพของประชาชน และเป็นปัจจัย 
การผลิตท่ีส�าคัญของภาคธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจน�้าประปาของ
การประปาส่วนภูมภิาค ยงัคงเตบิโต สะท้อนจากจ�านวนผูใ้ช้น�า้
ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของปริมาณน�้าจ�าหน่าย 
มีปริมาณขยายตัวเพิ่มข้ึนเช่นกัน แต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาค มีจ�านวน 
ผูใ้ช้น�า้ทัง้สิน้ 4.78 ล้านราย และมปีรมิาณน�า้จ�าหน่ายรวมกว่า 
1,345 ล้าน ลบ.ม. โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีจ�านวนผู้ใช้น�า้
ทั้งสิ้น 4.60 ล้านราย และมีปริมาณน�้าจ�าหน่ายรวมกว่า 
1,323 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 3.91 และ 1.66 
ตามล�าดับ
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร

2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค	ปี	2563
 ผังโครงสร้างการบริหารงานการประปาส่วนภูมิภาค

2.2	 คณะกรรมการ	กปภ.	ป	ี2563
	 1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563

2.3	 คณะผู้บริหาร	กปภ.	ปี	2563
	 รายนามผู้บริหาร	ประจ�าปี	2563
	 รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอาย	ุประจ�าปี	2563

2.4	 โครงสร้างอัตราก�าลัง
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(Audit Committee)
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	 -	ประธานกรรมการ	กปภ.	ตามมติคณะรัฐมนตรี
	 	 เมื่อวันที	่17	ก.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	19	กุมภาพันธ	์2504

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	ปริญญาตรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	สาขาสังคมวิทยาและ
	 	 มานุษยวิทยา		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

		 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	176	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2556
		 -	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
	 	 ปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	1	
	 	 สำานักงาน	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2553

ประสบการณ์การท�างาน
 -	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 -	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
	 -	รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	ปลัดกระทรวงมหาดไทย
	 -	ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
	 -	กรรมการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ. 
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2563
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
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นายชยพล ธิติศักดิ์

 -	กรรมการ	กปภ.	ตาม	พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522
		 	 เมื่อวันที	่1	ต.ค.	2562	–	14	มิ.ย.	2563	
	 	 (กรรมการโดยตำาแหน่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	28	เมษายน	2503

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาโท	Master	of	Development	
	 	 Administration	Western	Michigan	University,		

	 USA
		 -	ปริญญาตรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	54
		 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
		 -	หลักสูตร	นักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	41
	 	 กระทรวงมหาดไทย	
		 -	โรงเรียนนายอำาเภอ	(นอ.)	รุ่นที่	38
	 	 กระทรวงมหาดไทย		

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		 -	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
		 -	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
		 -	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภู

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
		 -	ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		 -	กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นายมณฑล สุดประเสริฐ

 	 -	กรรมการ	กปภ.	ตาม	พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522		
	 	 เมื่อวันที	่15	มิ.ย.	2563	–	30	ก.ย.	2563		
	 	 (กรรมการโดยตำาแหน่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	11	กรกฎาคม	2503

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์	

	 มหาวิทยาลัย
		 -	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม	

	 สุขาภิบาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 -	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวศิวกรรมโยธา		

	 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ	
	 	 อุตสาหกรรมและการลงทุน	(วธอ.)	รุ่นที่	4	สถาบัน	
	 	 วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2560
		 -	หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำาหรับผู้บริหาร
	 	 ระดับสูง	(กสท.)	รุ่นที่	1	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
	 		พ.ศ.	2560
		 -	หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม	
	 	 (BRAIN)	รุ่นที	่1	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	 	 พ.ศ.	2560

		 -	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์		
	 (TEPCoT)	รุ่นที่	9	จัดโดย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

	 	 ร่วมกับ	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงอุตสาหกรรม	
	 	 กระทรวงการคลัง	กระทรวงมหาดไทย	และ
	 	 หอการค้าไทย	พ.ศ.	2559
		 -	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง	
	 	 (ผู้นำาเมือง)	รุ่นที่	1	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	
	 	 พ.ศ.	2559
		 -	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน	(วพน.)		

	 รุ่นที	่6	สถาบันวิทยาการพลังงาน	พ.ศ.	2558
		 -	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ
	 	 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	
	 	 (PDI)	รุ่นที่	12	สถาบันพระปกเกล้า	พ.ศ.	2557			
		 -	หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	
	 	 รุ่นที	่18	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
	 	 ศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2557
		 -	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	16	สถาบัน
	 	 วิทยาการตลาดทุน	พ.ศ.	2556
		 -	หลักสูตร	โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	(นบส.2)			
	 	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2553
		 -	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	52
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	2552
		 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	101	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2551		
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ประสบการณ์การท�างาน
	 -	รองเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
	 	 ภาคใต	้(ศอ.บต.)	สำานักนายกรัฐมนตรี
		 -	รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมโยธาธิการ
	 	 และผังเมือง
		 -	ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง		
	 	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
		 -	ผู้ตรวจราชการกรม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
  
ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
	 -	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 -	กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	 -	กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256336

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

 	 -	กรรมการ	กปภ.	ตาม	พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522	
	 	 เมื่อวันที	่1	ต.ค.	2561	–	30	ก.ย.	2563		
	 	 (กรรมการโดยตำาแหน่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	19	กันยายน	2504

ประวัติการศึกษา
	 -	อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
	 	 แพทยสภา
		 -	วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร	์
	 	 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
		 -	วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชั้นสูง	(จิตเวชศาสตร์)
		 	 (จิตเวชศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล
		 -	ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตร	์เอกรัฐกิจ
		 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
		 -	ปริญญาตรี	แพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที	่274	(English	Program)	สมาคม	

	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2562	
		 -	หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	:	ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และ  

	 คุณธรรม	รุ่นที่	66	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน		
	 พ.ศ.	2552

		 -	หลักสูตร	Columbia	Senior	Executive	Program			
	 สถาบัน	Columbia	University,	USA	พ.ศ.	2551

		 -	หลักสูตร	นักบริหารกระทรวงสาธารณสุข	วิทยาลัย
	 	 นักบริหาร		พ.ศ.	2549
		 -	หลักสูตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	มหาวิทยาลัยฟิลิปป	์	 	

	 ประเทศเยอรมนี

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	
		 -	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต
		 -	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวง	 	

	 สาธารณสุข

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	อธิบดีกรมอนามัย	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ. 
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	 ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถาม 
	 	 ขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข ้อมูลทั้งหมด 
	 	 เสนอกรรมการแต่ละท่าน	เพือ่ตรวจสอบและเพิม่เตมิข้อมลู 
	 	 ให้เป็นปัจจบุนั	2.	การรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
	 	 ของคณะกรรมการ
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พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

	 -	กรรมการ	กปภ.	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่
	 	 29	พ.ย.	2559	-	ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	25	สิงหาคม	2504

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาโท	นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย	 	

	 สุโขทัยธรรมาธิราช
	 -	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อย
	 	 พระจุลจอมเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ
	 	 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล	(Regulator)
	 	 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	22	สถาบัน	

	 พระปกเกล้า	พ.ศ.	2563			
	 -	หลักสูตร	ITG	รุ่นที่	13	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	 	

	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2563	
		 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	255	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	 	

	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2561	
		 -	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	58			

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	2558
 

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	รองแม่ทัพภาคที่	1	กองทัพภาคที่	1
		 -	ผู้บัญชาการกองพลที่	1	รักษาพระองค์	

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	กองทัพบก	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ. 
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นายธิบดี วัฒนกุล

	 -	กรรมการ	กปภ.	ตามมติคณะรัฐมนตร ี
	 เมื่อวันที	่18	ก.พ.	2562	-	ปัจจุบัน

	 	 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	20	พฤศจิกายน	2515

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาเอก	Ph.D	(Business	Administration)	
	 	 University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill,	USA
		 -	ปริญญาโท	MBA	Carnegie	Mellon	University,	USA	
		 -	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร		 	

	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์			

	 (TEPCoT)	รุ่นที่	12	สถาบันวิทยาการค้า	กระทรวง	 	
	 พาณิชย์

		 -	หลักสูตร	AACP	รุ่นที่	35	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	 	
	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2562	

		 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที	่279	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2562	
		 -	หลักสูตร	บริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาต	ิรุ่นที่	9	
	 	 สำานักข่าวกรองแห่งชาต	ิพ.ศ.	2559	–	2560
		 -	หลักสูตร	นักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	63	
	 	 กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2557

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	กรรมการ	บริษัท	เอ	ซี	ที	โมบาย	จำากัด
	 -	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
	 -	ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี		2	 

	 กรมสรรพสามิต	
	 -	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	3	กรมสรรพสามิต
	 -	สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	1	กรมสรรพสามิต	
	 -	เลขานุการกรม	กรมสรรพสามิต

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	
	 	 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)	
	 	 กรมสรรพสามิต
		 -	รองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา		

	 กรมสรรพสามิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.  
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์

	 -	กรรมการ	กปภ.	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่
	 	 17	ก.ย.	2562	-	ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	23	กุมภาพันธ์	2499

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตร	BMT	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 -	หลักสูตร	RCP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	DCP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
		 -	หลักสูตร	AACP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
		 -	หลักสูตร	ITG	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	RCL	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	FSD	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	DAP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 -	หลักสูตร	FGP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	SFE	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	CSP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
		 -	หลักสูตร	Leadership	Program	สถาบัน	Franklin	
	 	 Covey/PacRim
		 -	หลักสูตร	Executive	Leadership	Development	
	 	 Program	สถาบัน	Cornall	University
		 -	หลักสูตร	Mini	Master	In	HR	Management	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 -	หลักสูตร	ความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	 

	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

		 -	หลักสูตร	Modern	Management	Strategy	for	
  KTB’s	Executives	สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคาร
	 	 และการเงินไทย

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	กรรมการ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	
	 	 กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	จำากัด
		 -	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหารสายงาน	สายงาน	

	 ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล	ธนาคารกรุงไทย		
	 จำากัด	(มหาชน)

		 -	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหารกลุ่มกำากับ	และ 
	 ระเบยีบธนาคาร	สายงานกำากบัและบรหิารงานกฎหมาย	 
	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)

		 -	ผูช้ว่ยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร	ธนาคารกรงุไทย		
	 จำากัด	(มหาชน)

		 -	ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ผู้บริหารสำานัก	สำานักคณะ  
	 กรรมการและผู้ถือหุ้น	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
	 -	กรรมการ	บริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จำากัด	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นายธวัช ผลความดี

	 -	กรรมการ	กปภ.	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่
	 	 17	ก.ย.	2562	-	ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	29	พฤษภาคม	2499

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์	

	 มหาวิทยาลัย
	 -	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สาขาเหมืองแร่)		

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ  

	 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล	(Regulator)	 
	 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	23	สถาบัน	
	 พระปกเกล้า	พ.ศ.	2563

		 -	หลักสูตร	FSD	รุ่นที่	41	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	
	 บริษัทไทย	พ.ศ.	2563		

		 -	หลักสูตร	RCP	รุ่นที่	43	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	
	 บริษัทไทย	พ.ศ.	2561	

		 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที	่234	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	 	
	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2560

		 -	หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	ประจำา  
	 ปงีบประมาณ	2558	สำานักงานปลดัสำานกันายกรฐัมนตรี	 
	 พ.ศ.	2558

		 -	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์	
	 (TEPCoT)	รุ่นที่	7	สถาบันวิทยาการค้ามหาวิทยาลัย		
	 หอการค้าไทย	พ.ศ.	2557

	-	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
	 ปราบปราม	การทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	
	 รุ่นที่	4	สำานักงาน	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2556
	-	หลักสูตร	โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	(นบส.2)	
	 รุ่นที่	4	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
	 พ.ศ.	2555	

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	เลขาธิการ	สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
		 -	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงอุตสาหกรรม		
		 -	รองอธิบดี	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
		 -	รองอธิบดี	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	กรรมการบริหาร	บริษัท	พรีไซซ	สมาร์ทไลฟ์	จำากัด
		 -	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท		 	

	 บางสะพานบาร์มิล	จำากัด	(มหาชน)
		 -	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	 	

	 อุตสาหกรรม
		 -	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นายสมชัย สวัสดีผล

	 -	กรรมการ	กปภ.	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่
	 	 17	ก.ย.	2562	-	ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	10	กันยายน	2501	

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(Operations	
	 	 Engineering)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		 -	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้า)	สถาบัน		

	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		 -	ประกาศนียบัตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	
	 	 (บยส.)	รุ่นที	่17	วิทยาลัยการยุติธรรม	สถาบันพัฒนา	

	 ข้าราชการ	ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
		 -	ประกาศนียบัตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
	 	 ร่วมเอกชน	รุ่นที่	19	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 -	ประกาศนียบัตร	วิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	
	 	 รุ่นที	่6	สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	สำานักงาน
	 	 คณะ	กรรมการ	กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
	 	 ประกันภัย

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ
	 	 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล	(Regulator)	 

	 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	23	สถาบัน
	 	 พระปกเกล้า	พ.ศ.	2563			
		 -	หลักสูตร	RCL	รุ่นที่	21	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	

	 บริษัทไทย	พ.ศ.	2563		
		 -	หลักสูตร	Advanced	Management	Program	Amp		

	 188,	Harvard	Business	School,	USA	พ.ศ.	2557
		 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	120	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2552
		 -	หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	120	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	
	 	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2552

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	อาจารย์พิเศษ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	 	

	 เกษตรศาสตร์
		 -	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ		สถาบันเทคโนโลยี	

	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		 -	รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	(สายงานวิศวกรรมและ 

	 การก่อสร้าง)		บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	
		 -	รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	(สายงานวิศวกรรมและ 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ)	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	 
	 (มหาชน)	

	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยเชื้อเพลิงการบิน	จำากัด
	 	 (TARCO)
	 -	คณะกรรมการบริหาร	บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยาน		

	 สุวรรณภูม	ิจำากัด
	 -	คณะกรรมการบริหาร	บริษัท	ขนส่ง	จำากัด

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
 -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

	 -	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 ตามมติคณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 เมื่อวันที	่1	ส.ค.	2561	–	7	เม.ย.	2563
	 	 (กรรมการโดยตำาแหน่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	8	เมษายน	2503

ประวัติการศึกษา
	 -	หลักสูตร	Diplome	de	Docteur		สาขา	Opto-
	 	 Elec	tronics		สถาบัน	Universite	d’Aix-Marseille	
		 -	หลักสูตร	Diplome	d’Etude	Approfondise	(DEA)		

	 สาขา		Opto-Microwave-Electronics	สถาบัน	
	 	 Institut	National	Polytechnique	de	Grenoble	
	 	 (INPG)	
		 -	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม		

	 ไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม
		 -	หลักสูตร	Advanced	Leadership	&	Coaching	
	 	 Berk	ley	Executive	Coaching	Institute	Workshop		

	 พ.ศ.	2559		
		 -	หลักสูตร	FSD	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	 	 บริษัทไทย	พ.ศ.	2552

  -	หลักสูตร	DCP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	 	 บริษัทไทย	พ.ศ.	2552
		 -	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน		
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549	

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		 -	ผู้อำานวยการ	สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ  

	 นิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	
		 -	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	  

	 (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	ผู้ว่าการ	กปภ.	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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นายกฤษฎา ศังขมณี

		 -	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 ตามมติคณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 เมื่อวันที	่8	เม.ย.	2563	–	ปัจจุบัน
	 	 (กรรมการโดยตำาแหน่ง)	

วัน/เดือน/ปีเกิด
	 -	6	กันยายน	2505	

ประวัติการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
	 	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ประวัติการฝึกอบรม
	 -	หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	281	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 	 กรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2562	
		 -	หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง	 

	 (วบส.)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	พ.ศ.	2561
		 -	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
	 	 ปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	
	 	 สำานักงาน	ป.ป.ช.	พ.ศ.	2561
		 -	หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
	 	 ของรัฐ	(PEP)	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ		

	 พ.ศ.	2559

ประสบการณ์การท�างาน
	 -	รองผู้ว่าการ	(วิชาการ)	กปภ.
		 -	รองผู้ว่าการ	(บริหาร)	กปภ.

ต�าแหน่งอื่นในปี 2563
	 -	รองผู้ว่าการ	(วิชาการ)	รักษาการแทนผู้ว่าการ	กปภ.
		 -	กรรมการ	บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้า
	 	 ภาคตะวันออก	จำากัด	(มหาชน)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	 -	ไม่มี	*

การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กปภ.
เกิน 10%
	 -	ไม่มี	*

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
	 -	ไม่มี	*

หมายเหตุ	*	กระบวนการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	 1.	 การสอบถามขัอมูลจากกรรมการ	 โดยนำาส่งประวัติข้อมูลทั้งหมดเสนอกรรมการแต่ละท่าน 
	 	 เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	2.	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
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2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2563

ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัย
	 	 สงขลานครินทร	์
	 -	หลักสูตร	วิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหาร
	 	 ระดับสูง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์(นิด้า)	
	 -	หลักสูตร	ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ	
	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	
	 -	หลักสูตร	ภาวะผู้นำา	:	สู่การยกระดับผลประกอบการ	 

	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	 -	หลักสูตร	ก้าวไกล	CEO	สมาคมธรรมศาสตร์
	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา		

	 องค์กรภาครัฐ	
	 -	หลักสูตร	พ.ร.บ.	การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ	 	

	 ของรัฐฯ	สำานักอัยการสูงสุด	และสำานักงานที่ปรึกษา  
	 กฎหมาย

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	รองผู้ว่าการ	(วิชาการ)	
	 -	รองผู้ว่าการ	(บริหาร)	

นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
Mr. Kritsada Sunkhamani
Deputy Governor (Technical Affairs)
Acting Governor

คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 -	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัย
	 	 เชียงใหม่
	 -	หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		

	 สถาบันพระปกเกล้า
	 -	หลักสูตร	นักบริหารการงบประมาณระดับสูง	(นงส.)		

	 สำานักงบประมาณ
	 -	สัมมนาวิชาการด้านระบบประปา	(JICA)

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	1	
	 -	ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	2	

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Mr. Surachai Cheapaeng
Deputy Governor (Corporate Strategy)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 -	ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย
	 	 สุโขทัยธรรมาธิราช	
	 -	ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัย
	 	 รามคำาแหง 
	 -	หลักสูตร	จริยธรรมไทยในสังคมยุค	GENERATIONY	
	 	 สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 -	หลักสูตร	เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน	SEPA	
	 	 สมาคมบริหารทรัพยากรบุคคลรัฐวิสาหกิจ	(สบร.)

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(สำานักผู้ว่าการ)

คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขาบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
	 	 ธุรกิจบัณฑิตย์
	 -	หลักสูตร	เงินทองของรัฐใช้ให้ถูกต้องจ่ายให้ปลอดภัย		
	 	 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา	จุฬาลงกรณ์
	 	 มหาวิทยาลัย	
	 -	หลักสูตร	มาตรฐานรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15		
	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	์
	 -	หลักสูตร	การจัดทำางบกระแสเงินสด	สภาวิชาชีพบัญช	ี
	 	 ในพระราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(การเงิน)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Miss Ajchariya Apaiwongse
Deputy Governor (Finance)

นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Mr. Bumrungsak Chingwangtakor
Deputy Governor (Administration)
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นายหลักชัย พัฒนเจริญ
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Mr. Luckchai Patanacharoen
Deputy Governor (Operation 1)

นายมงคล วัลยะเสวี
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Mr. Mongkol Valyasevi 
Deputy Governor (Operation 2)

คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัย
	 	 เชียงใหม	่
	 -	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	
	 -	ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิต
	 	 พัฒนบริหารศาสตร	์(นิด้า)	
	 -	หลักสูตร	ความรู้เรื่อง	PES	เพื่อปูพื้นฐานการพัฒนา	
	 	 สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(สพภ.)	
	 -	หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	
	 	 สถาบันพระปกเกล้า
	 -	หลักสูตร	ผู้นำาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	CEO	
	 	 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	5

คุณวุฒิทางการศึกษา
 -	ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์
	 	 มหาวิทยาลัย
	 -	ปริญญาตร	ีสาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
	 -	วิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์(นิด้า)
	 -	หลักสูตร	เจาะลึก	UPDATE	การเงินการคลังภาครัฐ	
	 	 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
	 -	หลักสูตร	MARKETING	NEXT	STEP	จับอนาคต
	 	 การตลาดฯ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 -	หลักสูตร	ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ	
	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรฯ	(RDF)

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	9
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัย
	 	 เชียงใหม	่
	 -	ปริญญาโท	สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน		
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์	
	 -	หลักสูตร	ก้าวไกล	CEO	สมาคมธรรมศาสตร์
	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
	 	 องค์กรภาครัฐ	
	 -	หลักสูตร	TEMASEK	FOUNDATION	WATER	
	 	 LEADERSHIP	ประเทศสิงคโปร์	Temasek	
	 	 Foundation	
	 -	หลักสูตร	นำาเสนอผลงานเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน	
	 	 PES	ประเทศญี่ปุ่น	สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
	 	 ฐานชีวภาพ	(สพภ.)

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	รองผู้ว่าการ	(ปฏิบัติการ	1)	

คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	
	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 -	ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร	์
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์
	 -	หลักสูตร	ภาวะผู้นำา	:	สู่การยกระดับผลประกอบการ		
	 	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	 -	หลักสูตร	สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการ
	 	 เปลี่ยนแปลง	บ.	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	1

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

นายชโยดม กาญจโนมัย
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Mr. Chayodom Kanchanomai
Deputy Governor (Operation 4)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
	 -	ปริญญาตร	ีสาขาวิศวกรรมโยธา	วิทยาลัยเทคโนโลยี
	 	 และอาชีวศึกษา	
	 -	ปริญญาโท	สาขาการจัดการสำาหรับนักบริหาร	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์(นิด้า)		

ประสบการณ์ท�างาน
	 -	ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	4

นายบุญยก คงกิจ
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Mr. Bunyok Kong-git
Deputy Governor (Operation 5)
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.

นายนิธิศ ทองสอาด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) 
Mr. Nithit Thongs-ard
Assistant Governor (Office of Governor)

นายสุทัศน์ นุชปาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Mr. Suthat Nutpan
Assistant Governor (Office of Corporate 
Communications and Customer Service)

นายเสริม หึกขุนทด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Mr. Serm Huekkhuntod
Assistant Governor (Information Technology)
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นายวิโรจน์ ใบแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)
Mr. Wirote Baikaew
Assistant Governor (Office of the Auditors)

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Mr. Somsak Winitkul
Assistant Governor (Plan Strategy)

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Mrs. Worajan Daychasasawat
Assistant Governor (Finance)
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นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Mr. Sarawut Aiamsongkram
Assistant Governor (Technical Affairs)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Mrs. Sumalee Khunkhlonanusorn
Assistant Governor (Administration1)

นายสุรชัย เล็บสิงห์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
Mr. Surachai Lebsingha
Assistant Governor (Administration 2)
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ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น.
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
JLT. Prajak Jitrepit
Director Regional Office 2

นายวิทยา สามสุวรรณ
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
Mr. Wittaya Samsuwan
Director Regional Office 1

ผู้อ�านวยการ กปภ.เขต 1-10

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
Mr. Thanit Thanaseneewat
Director Regional Office 3

นายประทีป กุศลวัฒนะ
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
Mr. Pratip Kusulwattana
Director Regional Office 4
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นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
Mr. Chakrapong Kamchan
Director Regional Office 6

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
Mr. Sarid Asaneejarugjit
Director Regional Office 5

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
Mr. Prakob Pittayaporn
Director Regional Office 7

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
Mr. Jeerasak Ngeyvijit
Director Regional Office 8
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นายจ�าเนียร เมืองจันทร์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Mr. Chamnian Muangchan
Director Regional Office 10

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
Mrs. Saowaros Khongtaweesak
Director Regional Office 9
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายนามผู้บริหาร ประจ�าปี 2563

1 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

2 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

3 น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์ รองผู้ว่าการ (การเงิน)

4 นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร)

5 นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

6 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

7 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

8 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

9 นายบุญยก คงกิจ  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

10 นายนิธิศ ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)

11 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

12 นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

13 นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

14 นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

15 นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

16 นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

17 นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

18 นายสุรชัย เล็บสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

19 นางเสาวภา สมุทรถา ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

20 นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

21 นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

23 นายอดุลย์ แสงทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

24 นายประจักษ์ สังฆธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

25 นางชุติมน ประมูลมาก ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

26 นางปัทมา หวังวิวัฒนา ผู้อ�านวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

27 นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

28 นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  

29 นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

30 นางลัดดาวรรณ แสงเจือ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

31 นายปกิต ภาคธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

32 นายจิรายุ ชยางศุ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

33 นางพวงทอง วังส์ด่าน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน�า้

34 นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาการ กปภ.

ล�ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต�ำแหน่ง
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35 น.ส.สุภมาส น้อยเสงี่ยม ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

36 นางจุฬาทิพ พลกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

37 นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

38 นายสมเกียรติ สิริสุรพล ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

39 นายสมพร นันตะ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 1

40 นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 2

41 นายเจษฎา ชูชาญ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 3

42 นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 4

43 นายธนกร ศิลปะรายะ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 5

44 นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

45 ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น. ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

46 นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

47 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

48 นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

49 นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

50 นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

51 นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

52 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

53 นายจ�าเนียร เมืองจันทร์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

54 นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

55 น.ส.ลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

56 นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

57 นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

58 นายอัษฎา ชูสิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

59 นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

60 น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

61 นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

62 น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

63 นายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

64 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

65 นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

66 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

67 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

68 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 

69 นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

70 นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

71 นายสุรชาติ จันทรา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

72 นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

ล�ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต�ำแหน่ง
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�าปี 2563

ชื่อ - นำมสกุล ต�ำแหน่ง

นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นายสุรชัย เล็บสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น. ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายจิรายุ ชยางศุ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นางพวงทอง วังส์ด่าน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน�้า

นางจุฬาทิพ พลกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 2

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 4
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

การประปาส่วนภูมิภาค  2   2

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  2   2

ส�านักผู้ว่าการ  22   22

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ  2   2
(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  40   40

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  20   20

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  74   74

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  37   37

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)  10   10

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  22   22

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  49   49

สายงานรองผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)  5   5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  32   32

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  34   34

ฝ่ายแผนงานโครงการ  50   50

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  27   27

สายงานรองผู้ว่าการ(การเงิน)  5   5

ฝ่ายการเงินและบัญชี  87   87

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  34   34

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  16   16

ฝ่ายวิศวกรรม  101   101

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  127   127

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  47   47

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  7   7

ส�านักวิทยาการ กปภ.  77   77

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  28   28

2.4 โครงสร้างอัตราก�าลัง

หน่วยงาน
จ�านวนบุคลากร

รวมผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายเดือน

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ
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ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  71   71

ฝ่ายอ�านวยการ  70   70

ฝ่ายกฎหมาย  52   52

ส�านักปฏิบัติการ 1  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 2  12   12

ส�านักปฏิบัติการ 3  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 4  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 5  16   16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   843 15  858

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,049 8  1,057

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   755 17  772

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   799 17  816

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   685 8  693

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   791 26  817

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   616 6  622

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   635 23  658

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  761 7  768

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   711 10  721

                          รวม	 0	 8,865	 137	 0	 9,002

หน่วยงาน
จ�านวนบุคลากร

รวมผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายเดือน

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256360

จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

การประปาส่วนภูมิภาค 1 2   3

สายงานผู้ว่าการ  1   1

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  2   2

ส�านักผู้ว่าการ  21   21

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ  2   2
(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  38   38

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  17   17

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  76   76

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  37   37

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)  11   11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  21   21

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  48   48

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  6   6

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  32   32

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  34   34

ฝ่ายแผนงานโครงการ  49   49

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  27   27

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)  5   5

ฝ่ายการเงินและบัญชี  87   87

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  34 2  36

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  14   14

ฝ่ายวิศวกรรม  95   95

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  133   133

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  48   48

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  8   8

ส�านักวิทยาการ กปภ.  73   73

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  28   28

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  71   71

หน่วยงาน
จ�านวนบุคลากร

รวมผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายเดือน

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ
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ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ฝ่ายอ�านวยการ  70   70

ฝ่ายกฎหมาย  50   50

ส�านักปฏิบัติการ 1  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 2  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 3  17   17

ส�านักปฏิบัติการ 4  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 5  15   15

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   828 18  846

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,036 17  1,053

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   749 18  767

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   776 19  795

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   674 11  685

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   775 34  809

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   614 13  627

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   621 32  653

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  749 22  771

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   712 18  730

                         รวม 1 8,749 204 0 8,954

หน่วยงาน
จ�านวนบุคลากร

รวมผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายเดือน

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256362

จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

การประปาส่วนภูมิภาค 1 1   2

สายงานผู้ว่าการ  1   1

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  2   2

ส�านักผู้ว่าการ  21   21

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ  2   2
(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  40   40

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  19   19

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  77   77

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  36   36

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)  11   11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  22   22

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  48   48

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  5   5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  33   33

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  33   33

ฝ่ายแผนงานโครงการ  49   49

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  28   28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)  5   5

ฝ่ายการเงินและบัญชี  86   86

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  34 2  36

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  15   15

ฝ่ายวิศวกรรม  102   102

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  129   129

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  49   49

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  5   5

ส�านักวิทยาการ กปภ.  76   76

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  29   29

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  72   72

หน่วยงาน
จ�านวนบุคลากร

รวมผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายเดือน

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ
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การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทรายการ	 ปี	2561	 ป	ี2562	 ปี	2563

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง 4,125.00 4,948.53 4,462.89

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ฝ่ายอ�านวยการ  73   73

ฝ่ายกฎหมาย  52   52

ส�านักปฏิบัติการ 1  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 2  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 3  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 4  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 5  13   13

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   855 19  874

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,041 20  1,061

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   754 23  777

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   789 23  812

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   671 12 8 691

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   767 40  807

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   596 17  613

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   619 35  654

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  738 26  764

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   710 20  730

                            รวม	 1	 8,768	 237	 8	 9,014

หน่วยงาน
จ�านวนบุคลากร

รวมผู้ว่าการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายเดือน

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256364

3.1	 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ	กปภ.
 Capital	and	Structure	of	
	 PWA’s	Shareholders

3.2	 หนี้เงินกู้	ของ	กปภ.
	 	PWA’s	Loans

3.3	 การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ
	 Remittance	Payment

3. โครงสร้างเงินทุน

การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256364
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2563 2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม 2,204.44 2,204.44 2,204.44

งบประมาณอุดหนุน 30,919.65 30,919.65 30,919.65

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 11,455.00 11,475.44 9,200.70

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (673.41) (678.44) (310.76)

                                      รวมทุน	 43,905.68	 43,921.09	 42,014.03

2563 2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 924.82 2,429.89 349.00

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน                 696.89         100.00        452.05  

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 1,440.00 1,850.00 2,850.00
ที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 12,470.00 10,810.00 10,610.00

                                     รวมหนี้เงินกู้	 15,531.71	 15,189.89	 14,261.05

2563 2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ 1,410.29 2,196.80 2,300.00

                                     รวมเงินน�าส่งรัฐ	 1,410.29	 2,196.80	 2,300.00

3.1 ทุนและโครงสรางผูถือหุนของ กปภ.

3.2 หนี้เงินกู ของ กปภ.

3.3 การจ่ายเงินนําส่งรัฐ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256366

2020 2019 2018

(Unit: Million Baht)

Capital 2,204.44 2,204.44 2,204.44

Contribution from the Government  30,919.65 30,919.65 30,919.65

Unappropriated Retained Earnings (Losses)  11,455.00 11,475.44 9,200.70

Other Components of Owner’s Equity  (673.41) (678.44) (310.76)

                                      Total	Equity	 43,905.68	 43,921.09	 42,014.03

2020 2019 2018

(Unit: Million Baht)

Current Portion of Long-term Loans from Financial  924.82 2,429.89 349.00
Institutions Due within One Year

Long-term Loans from Financial Institutions                 696.89         100.00        452.05  

Current Portion of Long-term Loans-PWA’s Bond  1,440.00 1,850.00 2,850.00
Due within One Year

Long-term Loans-PWA’s Bond  12,470.00 10,810.00 10,610.00

                                     Total	Loans	 15,531.71	 15,189.89	 14,261.05

2020 2019 2018

(Unit: Million Baht)

Remittance Payment 1,410.29 2,196.80 2,300.00

                                     Total	Remittance		 1,410.29	 2,196.80	 2,300.00

3.1 Capital and Structure of PWA’s Shareholders

3.2 PWA’s Loans

3.3 Remittance Payment



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256367

4.1	 แผนงานและโครงการต่าง	ๆ
	 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา	
	 ปี	2563	-	2566

4.2	 การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

4. การลงทุนที่ส�าคัญใน
 ปัจจุบันและอนาคต
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การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256368

งบประมาณที่มาของเงินทุนวงเงินลงทุนเต็ม
โครงการ	(บาท) 	 เงินอุดหนุน	 เงินรายได้	 เงินกู้ในประเทศ

สถานะโครงการ ล�าดับ  กปภ.ข.  กปภ.	สาขา

1.	ปีงบประมาณ	2563	 1,377,459,000	 1,033,094,250	 	 344,364,750 

1.1	ปรับปรุงขยาย	(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)		 460,861,000	 345,645,750	 	 115,215,250 

 1 7 เลย 325,798,000 244,348,500 - 81,449,500 อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 2 10 ชัยนาท-(หันคา) (ระยะที่ 1)  135,063,000 101,297,250 - 33,765,750 อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

1.2	ปรับปรุงขยาย	งบกลุ่มภาค	(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)		 620,000,000	 465,000,000	 	 155,000,000 

 3 2 นครนายก 620,000,000 465,000,000 - 155,000,000 อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

1.3	ปรับปรุงขยาย	งบกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ		 296,598,000	 222,448,500	 	 74,149,500
					(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)

 4 5 สุไหงโก-ลก-(ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) 296,598,000 222,448,500 - 74,149,500 อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

2.	ปีงบประมาณ	2564	 523,163,000	 392,372,250	 	 130,790,750	

2.1	ปรับปรุงขยาย	(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)	 523,163,000	 392,372,250	 	 130,790,750 

 1 1 ปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ) 280,115,000 210,086,250 - 70,028,750 อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดจ้าง

 2 5 นาทว ี(ระยะที ่1) (รองรบัเมอืงต้นแบบอตุสาหกรรมแห่งอนาคต) 112,722,000 84,541,500 - 28,180,500 อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดจ้าง

 3 6 ภูเขียว - (บ้านเป้า) 130,326,000 97,744,500 - 32,581,500 อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดจ้าง

3.	ปีงบประมาณ	2565	 2,668,534,000	 1,603,416,500	 795,968,000	 269,149,500	

3.1	ปรับปรุงขยาย	(เงินอุดหนุน	50%	:	เงินรายได	้50%)	 1,591,936,000	 795,968,000	 795,968,000  

 1 4 เกาะสมุย (ระยะที่ 2)  ส่วนที่ 1 740,747,000 370,373,500 370,373,500 - อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2565

 2 4 เกาะสมุย (ระยะที่ 2)  ส่วนที่ 2 851,189,000 425,594,500 425,594,500 - อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2565

3.2	ปรับปรุงขยาย	(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)		 1,076,598,000	 807,448,500	 	 269,149,500 

 3 3 สมทุรสาคร - นครปฐม (ระยะท่ี 1)  ส่วนที ่1 707,561,000 530,670,750 - 176,890,250 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2565

 4 3 สมุทรสาคร - นครปฐม (ระยะที่ 1)  ส่วนที่ 2 369,037,000 276,777,750 - 92,259,250 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2565

4.	ปีงบประมาณ	2566	 7,175,721,000	 	 	 	

4.1	ปรับปรุงขยาย	(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)		 3,975,721,000    

 1 4 พังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1)  ส่วนที่ 1 846,266,000 634,699,500 - 211,566,500 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 2 4 พังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1)  ส่วนที่ 2 889,468,000 667,101,000 - 222,367,000 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 3 4 พังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1)  ส่วนที่ 3 861,266,000 645,949,500 - 215,316,500 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 4 4 นครศรีธรรมราช  ส่วนที่ 1 450,080,000 337,560,000 - 112,520,000 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 5 4 นครศรีธรรมราช  ส่วนที่ 2 759,710,000 569,782,500 - 189,927,500 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 6 4 นครศรีธรรมราช  ส่วนที่ 3 168,931,000 126,698,250 - 42,232,750 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 4.2	ปรับปรุงขยาย	(เงินอุดหนุน	75%	:	เงินกู้ในประเทศ	25%)	รองรับ	EEC	 3,200,000,000    

 7 1  ชลบุรี - พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) (ระยะที่ 2) 1,700,000,000 1,275,000,000 - 425,000,000 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

 8 1 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา 1,500,000,000 1,125,000,000 - 375,000,000 อยูร่ะหว่างเสนองบประมาณปี 2566

4.1 แผนงานและโครงการต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2563-2566
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5.1	 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 
5.2	 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
	 Financial	Analysis	Report

5. ผลการด�าเนินงาน
 ขององค์กร
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Annual Report 202073Provincial Waterworks Authority

  ผลการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ป 2563
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพ

และบริการที่เป็นเลิศ” ตามค่านิยม “มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 
กปภ. ด�าเนินการภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 - 2565 ขับเคลื่อนองค์กรผ่านการด�าเนิน
โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี จ�าแนกเป็น 4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา 2) ด้านการผลิตจ่ายน�า้ 
3) ด้านการบริการลูกค้า และ 4) ด้านการเงิน ดังนี้

1.	 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	
 การบรหิารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบัภารกจิ	มจี�านวนทีเ่หมาะสมและมคีวามผกูพนัต่อองค์กร
 ด�าเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล

ระยะยาว พ.ศ. 2560 - 2564 แบ่งออกเป็น 7 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้1) ยกระดบัศกัยภาพและอตัราก�าลงัของบคุลากรให้พร้อม
ต่อการเป็นองค์กรระดับสากล 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 4) สร้างทักษะและความเช่ียวชาญ
ทางด้านการบริหารการเงินให้แก่บุคลากร และสร้างความตระหนักในเรื่องของการควบคุมต้นทุนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 
5) เตรียมระบบการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และการสืบทอดต�าแหน่ง
6) สร้างบรรยากาศในการท�างานที่เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และการยกระดับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และ 7) ปรับบทบาทการด�าเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์
ของสายงานในองค์กร รวมถงึการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งมอืด้านทรพัยากรบคุคลแก่ผูบ้รหิารสายงาน ในปี 2563 
กปภ. มีบุคลากรรวมลูกจ้าง 9,002 คน รับผิดชอบผู้ใช้น�้า 4,785,472 ราย หรือมีอัตราส่วนผู้ใช้น�้าต่อพนักงาน เท่ากับ 532 ราย
ต่อคน และมีผลประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เท่ากับ 4.38 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3 ปีต่อเนื่อง

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	
 ด�าเนินการภายใต้แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กรท้ังระยะยาวและประจ�าปี โดยพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ดิจิทัล (ระบบ KM-IM) รองรับการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้น มุ่งเน้นการจัดการความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ในปี 2563 กปภ. มีผลงานนวัตกรรม
ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น จ�านวน 33 ผลงาน ผลงานนวัตกรรมด้านการน�าระบบการบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ 
(QCC) ดีเด่น จ�านวน 17 ผลงาน มีการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมไปใช้งาน จ�านวน 6 ผลงาน มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา
1 ผลงาน ซ่ึง กปภ. ส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมรัฐวิสาหกิจดีเด่น ท่ีจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทุกปี และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลงานนวัตกรรมชุดทดสอบค่าเหล็กในน�้า นอกจากนี้
มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด�าเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม เช่น สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นต้น

	 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย	 สนับสนุนการด�าเนินงาน	 กระบวนการผลิตจ่าย
บริหารงานและบริการ 

 มีการด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2563 - 2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล ด�าเนินการผ่านโครงการ Smart 
AMI และโครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน�้าด้วยเทคโนโลยี IoT 2) ด้านโปรแกรมประยุกต์และบริการดิจิทัลด�าเนินการ
ผ่านโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน (Smart 1662) โครงการส�านักงานอัตโนมัติ 

5.1 รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน
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ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart Logger) 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
ความมั่นคงปลอดภัย ด�าเนินการผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud โครงการปรับปรุง 
สื่อสัญญาณระบบเครือข่าย และระบบความม่ันคงปลอดภัยและ 4) ด้านบุคลากรและองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการฝึก
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ในปี 2563 กปภ. มีการร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชนในจุดเดียวกัน One Stop Service และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ด้านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบบริการขอติดตั้งน�้าประปา-ไฟฟ้าในจุดเดียวกัน โดยมีแผนในการพัฒนา
ระบบ GIS เพือ่เชือ่มต่อระบบข้อมลูการให้บรกิารประชาชนร่วมกนัในอนาคต และมกีารน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตจ่ายน�้าประปา โครงการระบบบริหารจัดการน�้าสูญเสีย (DMAMA) นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ กปภ. ได้รับการ
รับรองการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 พร้อมท้ังมีการปรับปรุง
แผนฉกุเฉนิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และแผนบรหิารความต่อเนือ่งของระบบ SAP และระบบ CIS ตามแผนบรหิารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจขององค์กร (BCM)

2.	 ด้านการผลิตจ่ายน�้า
 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ
 มีการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างแหล่งน�้าต้นทุนเป็นของตนเอง จัดท�าแผนงานพัฒนาแหล่งน�้าของ กปภ.  

เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี ตามนโยบายส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.)  
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน�้า โดย กปภ. ด�าเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน�้า โครงการสถานีตรวจวัดน�้าดิบ 
(Telemetering) รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 เพื่อยื่นขอรับ 
ใบอนุญาตใช้น�า้ให้แล้วเสรจ็ตามพระราชบญัญตัทิรัพยากรน�า้ และกฎหมายล�าดบัรองว่าด้วยการขออนญุาตใช้น�า้ โดยในปี 2563 
กปภ. ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่ แต่ยังสามารถบริหารจัดการปัญหาขาดแคลนน�้าดิบได้ดี โดยไม่มี กปภ.สาขา 
ที่หยุดผลิตจ่ายน�้า เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน�า้ดิบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน�้า

 ผลิตจ่ายน�้าให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�า้ให้ได้มาตรฐาน
 กปภ. แบ่งพ้ืนทีบ่รกิารน�า้ประปาแก่ประชาชนเป็น 5 ภาค 10 กปภ.เขต ม ีกปภ.สาขา ในสงักัดท่ัวประเทศรวม 234 สาขา 

เพื่อบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง กปภ. ด�าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการการจัดการน�้าสะอาด (WSP) โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 
(SCADA) โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) รวมถึงการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการการผลิตและจ่ายน�้าประปา นอกจากนี้มีการลงทุนในโครงการวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า เพื่อรองรับ 
การเติบโตของชุมชนเมือง หรือพื้นที่ท่องเที่ยว ในปี 2563 ผลการด�าเนินงานด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญ ดังนี้ ปริมาณน�้าจ�าหน่าย
รวม 1,345 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน�้าจ�าหน่ายเพิ่ม 21 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ดีกว่าแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้  
แรงดันน�้าทั้ง 234 สาขา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เมตร คุณภาพน�้าประปาผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 99.63  
เนื่องจากมีอุปสรรคจากปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง และน�า้ทะเลหนุนในหลายพื้นที่

 บริหารจัดการน�้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
 บริหารจัดการน�้าสูญเสียทั้งเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการลดน�้าสูญเสียระยะยาว 

ปี 2562-2571 โดยด�าเนินโครงการปรับปรุงเส้นท่อที่ช�ารุดและเสื่อมสภาพ โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบบริหารจัดการ 
ลดน�้าสูญเสีย DMA โครงการเปล่ียนมาตรวัดน�้าใหม่ทดแทนของเดิม เพื่อควบคุมและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน�้าสูญเสีย 
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน�้าให้เป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โครงการ 
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เป็นต้น ในปี 2563 อัตราน�า้สูญเสีย เท่ากับ ร้อยละ 26.03 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาล 
มีนโยบายห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่ก�าหนด ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมลดน�้าสูญเสีย และซ่อมท่อ 
แตกรั่วในเวลากลางคืนได้ รวมถึงผู้รับจ้างบริหารลดน�้าสูญเสียใน กปภ.สาขาขนาดใหญ่ ได้รับผลกระทบจากการขาดแรงงาน 
และวัสดุอุปกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
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 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	เพื่อให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ
 เพือ่สนบัสนนุให้ครวัเรอืนในประเทศมนี�า้ประปาใช้ท่ีได้มาตรฐาน กปภ. ด�าเนนิการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้แก่ ให้บริการทดสอบคุณภาพน�้าโดยนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความช�านาญ 
ผ่านห้องปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ (Lab Cluster) ท้ัง 31 แห่งท่ัวประเทศ ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงานต่างๆ
ด้านผลิตจ่ายน�้าประปา ให้บริการออกแบบและปรับปรุงอาคารผลิตน�้าประปา รับโอนกิจการประปามาปรับปรุงโดยใช้เงิน 
รายได้ของ กปภ. ในปี 2563 กปภ. ด�าเนินการให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ จ�านวน 642 ครั้ง มีครัวเรือนที่ได้ประโยชน์ 
จากการสนับสนุนให้มีน�า้ประปาที่ได้มาตรฐาน จ�านวน 509,429 ครัวเรือน ดีกว่าแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้

3.		ด้านการบริการลูกค้า 
 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�า้ประปาและบริการ 
 กปภ. ด�าเนินภารกิจให้บริการน�้าประปาสะอาด คุณภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

ซ่ึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและเป็นท่ียอมรับเชื่อถือของ
สาธารณชน ด้านผลิตภัณฑ์ด�าเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปา (Water is Life) โดยร่วมกับกรมอนามัย 
ที่ช่วยการันตีคุณภาพน�้าของ กปภ. ส�าหรับด้านการให้บริการด�าเนินโครงการส�านักงานประปาทันสมัย ตามมาตรฐาน 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ PWA Always-on โดยให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศพัฒนาทั้งเชิงกายภาพและกระบวนการ
ให้บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ ในกรณท่ีีลกูค้าพบปัญหาเกีย่วกบัน�า้ประปา กปภ. ใส่ใจดแูลส่งทมีช่างผูเ้ชีย่วชาญลงพืน้ทีแ่ก้ไขปัญหา
แบบรวดเร็วทนัใจ นอกจากนีย้งัสร้างความประทบัใจให้ลกูค้าด้วยโครงการมุง่มัน่เพือ่ปวงชนเตมิใจให้กนั โดยผูจ้ดัการ กปภ.สาขา 
น�าทีมพนักงานพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อดูแลระบบประปาภายในครัวเรือน ตลอดจนรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะ 
ของลูกค้าเพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป

	 รักษาสิ่งแวดล้อม	และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ 
 ด�าเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน คือ โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 2) การรักษา 
สิ่งแวดล้อมคือ โครงการปลูกป่าต้นน�้าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) การใส่ใจผูบ้ริโภค เช่น โครงการน�า้ประปา กปภ.-อปท. เพือ่ปวงชน โดยให้ความรูเ้รือ่งระบบประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
เพ่ือน�าไปบริหารจดัการน�า้ในชมุชนให้มีสขุอนามยัทีด่ ีโครงการบรหิารจดัการการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า (DSM) รวมถึงการสนับสนุน
น�้าดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และรถบรรทุกน�้าแจกจ่ายน�้าประปาเพื่อให้ประชาชนได้มีน�้าสะอาดอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอแม้ในยามที่มีภาวะวิกฤติต่างๆ 

4.		ด้านการเงิน
	 ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน	และสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน
 เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ กปภ. มีก�าไร

จากการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะผู้ใช้น�้าประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดเล็ก  
ต้องปิดกิจการหรือหยดุท�าการ รวมถงึเพือ่สนองนโยบายของรฐับาลในการช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชน กปภ. จงึมมีาตรการ 
การให้ส่วนลดค่าน�้าประปาในอัตราร้อยละ 20 ให้กับผู ้ใช้น�้าทุกประเภท ยกเว้นผู ้ใช้น�้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ลดค่าน�า้ประปาร้อยละ 3 (ไม่รวมค่าบรกิาร) ส่งผลให้รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกันกบัปีก่อน นอกจากนี้
การด�าเนินมาตรการฟรีค่าธรรมเนียมในการช�าระค่าน�้าประปาผ่านตัวแทนรับช�าระค่าน�้าประปา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 256376

 ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ กปภ.
การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานท่ีผลติจดัส่ง และให้บรกิารน�า้ประปาแก่ลกูค้าในพ้ืนท่ีภูมภิาค 74 จงัหวดั

ทั่วประเทศ (ยกเว้น กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านการมนี�า้ประปาทีส่ะอาดส�าหรบัอปุโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอและท่ัวถึง เสริมสร้างความมัน่ใจในกระบวนการ
ผลิตน�้าประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และมีเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2563-2565

ในปี 2563 กปภ. มีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 1,394.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 2,708.98 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 66.01 โดยมีรายได้รวม เท่ากับ 29,021.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 893.89 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.99  
และเป็นรายได้จากการจ�าหน่ายน�า้และบริการซึ่งเป็นรายได้หลักลดลง เนื่องจาก กปภ. ได้ด�าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล
เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้น�้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยลดราคาให้กับผู้ใช้น�้า 
ทุกประเภทในอัตราร้อยละ 20 ยกเว้นผู้ใช้น�้าประเภทราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดราคาค่าน�้าประปาในอัตราร้อยละ 3  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจากการที่ผู้ใช้น�้าประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ค่าน�า้ลดลงจ�านวน 1,155.22 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวม เท่ากบั 27,631.57 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 2,187.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.60 เนื่องจากการปรับสมมติฐานของประมาณการหนี้สิน 
ค่าน�้าประปาสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดย กปภ. ใช้สมมติฐานการปรับขึ้นราคาค่าน�า้ขาย
จากปี 2565 และปี 2575 เป็นการปรับขึ้นราคาค่าน�้าขายจากปี 2567 และปี 2577  นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขปัญหา
สภาวะภัยแล้ง  และการซ่อมแซมบ�ารุงระบบประปา 

ส�าหรับสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.22 เท่า ในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี 2562  โดย กปภ. มสีภาพคล่องทีด่ขีึน้สนิทรพัย์หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและหนีส้นิหมนุเวยีน
ลดลงจากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ในส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ของ กปภ.  
มีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย ในปี 2563 เท่ากับ 1.78 ลดลงจาก ปี 2562 เนื่องจากก�าไรจากการด�าเนินงาน 
ที่ลดลงมากกว่าต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน จ�านวน 25,722.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 2,977.73 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 13.09 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก  คือ  

รายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2563 จ�านวน 27,388.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 974.84 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.44 เนือ่งจากในปี 2563 รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้และบรกิารสุทธ ิ ลดลงจ�านวน 1,098.63 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 3.96 จากการด�าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้น�้าท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับัญช ีเพิม่ขึน้
จ�านวน 123.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.14 จากการทยอยรับรู้รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ 
จากผู้ใช้น�้า

รายได้จากการด�าเนินงาน

ปี 2563 ปี 2562รายได้จากการด�าเนินงาน

26,650.38

738.31

27,388.69

27,749.01

614.52

28,363.53

 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ                  

 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับญัชี

 รวม

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ปี 2563 ปี 2562ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

9,099.11

5,976.32

4,462.89

2,639.78

1,401.78

1,232.55

909.92

25,722.35

6,559.27

5,744.89

4,948.53

2,473.47

1,181.69

1,012.18

824.59

22,744.62

 วัสดุการผลิต

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าใช้จ่ายพนักงาน

 ค่าไฟฟ้า

 วัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง

 ค่าจ้างและบริการ

 อื่นๆ

รวม

2563

97.30%

2.70%

2563

35.37%

23.23%

17.35%

10.26%

5.45%

4.80%

3.54%

2562

28.84%

25.26%

21.76%

10.87%

5.19%

4.45%

3.63%

2562

97.83%

2.17%

ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
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• ค่าวัสดุการผลิต เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,539.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากบัญชีขาดทุนประมาณการหนี้สิน 
ค่าน�้าประปาสัญญาเอกชนร่วมลงทุนที่มีการปรับสมมติฐานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เพิ่มขึ้น จ�านวน 231.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.03  
• ค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลงจ�านวน 485.64 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.81 เนือ่งจากในปี 2562 มกีารปรบัเงนิชดเชย

และเงินค่าตอบแทนความชอบในการท�างานให้แก่พนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

• ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจ�านวน 166.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.72 
• ค่าวัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง เพิ่มขึ้นจ�านวน 220.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.63                
• ค่าจ้างและบริการ เพิ่มขึ้นจ�านวน 220.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.77 
• ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 85.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.35

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน (ต่อ)

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน จ�านวน 1,632.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 80.95 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5.22 เนื่องจากรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี เพิ่มขึ้น จ�านวน 133.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.96 
รายได้เงินปันผล ลดลงจ�านวน 39.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.61 และรายได้อื่น จ�านวน 12.65 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.35

ปี 2563 ปี 2562รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

967.01

300.58

365.14

1,632.73

833.91

340.08

377.79

1,551.78

 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี

 รายได้เงินปันผล

 รายได้อื่น

รวม
2563

59.23%

18.41%

22.36%

2562

53.74%

21.92%

24.34%

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน จ�านวน 123.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 39.68 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 47.25 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มข้ึนจ�านวน 51.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 486.28 จากขาดทุน 
จากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ รวมถึงส่วนขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ลดลงจ�านวน 11.72 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 15.97

ปี 2563 ปี 2562ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

61.69

61.97

123.66

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์                  

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 รวม

73.41

10.57

83.98

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 130,722.53 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จ�านวน 
7,004.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.66 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงโดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้  

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มข้ึนจ�านวน 5,244.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.21 ส่วนใหญ ่
เป็นการเพิ่มขึ้นในอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

2. สนิทรพัย์หมนุเวียน เพิม่ขึน้จ�านวน 480.82 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.92 ประกอบด้วยรายการทีม่สีาระส�าคญั
ดังนี้  

สินทรัพย์

ปี 2563 ปี 2562สินทรัพย์

105,988.52

12,739.25

8,866.70

2,012.83

1,115.23

130,722.53

100,743.68

12,258.43

7,937.41

1,663.23

1,115.23

123,717.98

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

 สินทรัพย์หมุนเวียน

 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

 เงินลงทุนระยะยาว

รวม

2563

49.89%

50.11%

2562

87.41%

12.59%

2563

81.08%

9.75%

6.78%

1.54%

0.85%

2562

81.43%

9.91%

6.42%

1.34%

0.90%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ด้านฐานะการเงิน
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สินทรัพย์ (ต่อ)

 2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,255.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.40
 2.2 เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�านวน 2,606.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 100
 2.3 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ เพิ่มขึ้นจ�านวน 870.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.19 
 2.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจ�านวน 110.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.88
 2.5 วัสดุคงเหลือ ลดลงจ�านวน 11.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.27
3. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจ�านวน 929.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.71
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ  เพิ่มขึ้นจ�านวน 349.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.02 จากเงินล่วงหน้า 

ค่าก่อสร้าง

หนี้สินรวม ณ วันที่  30 กันยายน 2563 จ�านวน 86,816.85 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จ�านวน 
7,019.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.80 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

1. รายได้เงนิอดุหนนุรอการรับรู ้เพ่ิมข้ึนจ�านวน 3,802 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.05 จากเงินงบประมาณอดุหนนุ
จากรฐับาลทีไ่ด้จัดสรรไว้ส�าหรบัโครงการใหม่ท่ีเกดิขึน้ในปี 2563 เพิม่ข้ึน โดยแสดงไว้เป็นรายได้เงนิอุดหนุน รอการรบัรู้ 
ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์  

ปี 2563 ปี 2562หนี้สิน

27,487.81

13,166.89

10,898.95

10,407.31

7,625.75

7,555.38

4,870.73

2,665.47

1,886.37

252.19

86,816.85

23,685.81

10,910.00

11,660.85

12,278.36

5,662.78

5,542.63

5,185.19

2,598.89

2,231.27

41.11

79,796.89

 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้

 เงินกู้ยืมระยะยาว

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 หนี้สินหมุนเวียน

 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนฯ

 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้รอการรบัรู้

 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอการรับรู้

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 เงินประกนัการใช้น�า้และประกนัตัวพนกังาน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

รวม2563

31.66%

15.17%

12.55%

11.99%

8.78%

8.70%
5.61%

0.30%
2.17%
3.07%

2562

29.68%

13.67%

14.61%

15.39%

7.10%

6.95%
6.50%

0.05%
2.79%
3.26%

หนี้สิน
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2. เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,256.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.69 จากการออกพันธบัตร กปภ. 
จ�านวน 3,100.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจ�านวน 1,521.71 ล้านบาท และลดลงจากการจัดประเภท
พันธบัตรที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีจ�านวน 2,364.82 ล้านบาท

3. หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน ลดลงจ�านวน 761.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.53 จากระยะเวลาของสญัญาเช่า
การเงินตามสัญญาเอกชนร่วมลงทุน       

4. หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจ�านวน 1,871.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.24 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว 
ทีค่รบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ลดลงจ�านวน 1,915.07 ล้านบาท หรอืร้อยละ  44.75  เงนิน�าส่งรฐัค้างจ่าย ลดลงจ�านวน 
786.51 ล้านบาท  หรือร้อยละ 35.80 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย ลดลงจ�านวน 139.56 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 33.96 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลงจ�านวน 29.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.01 ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
เพิม่ขึน้จ�านวน 739.83 ล้านบาท หรอืร้อยละ  37.16 เงนิล่วงหน้าค่าตดิต้ังและวางท่อ เพ่ิมข้ึนจ�านวน 110.53 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 24.58 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 97.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.68 และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�าหนดภายใน 1 ปี  เพิ่มขึ้นจ�านวน 51.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.29

5. ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน เพิ่มข้ึนจ�านวน 1,962.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.66  
เน่ืองจาก กปภ. ได้ประมาณการหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนส�าหรับสัญญาซ้ือขายน�้าที่มีผลขาดทุนตลอดอายุของสัญญา 
จ�านวน 4 สัญญา โดยในปี 2563 มีการปรับสมมติฐานการค�านวณให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

6. รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้ เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,012.75 ล้านบาท หรือร้อยละ  36.31 จาก
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า

7. รายได้จากการรับโอนสนิทรพัย์รอการรบัรู ้ลดลงจ�านวน 314.46 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.06 เกิดจากรายได้
จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้ ลดลงจ�านวน 178.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.01 และรายได้รับโอน
สินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้ ลดลงจ�านวน 136.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.60 จากการทยอยรับรู้รายได้รับโอน
สินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 

8. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจ�านวน 66.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.56 เนื่องจากในปี 2563 
มีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานประจ�าปี ส่งผลให้ฐานการค�านวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน 
และมีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส�าหรับพนักงานใหม่ในปีงบประมาณ 2563 

9. เงินประกนัการใช้น�า้และเงินประกนัตวัพนกังาน ลดลงจ�านวน 344.90 ล้านบาท หรอืร้อยละ  15.46  เนือ่งจาก 
กปภ. คืนเงินประกันการใช้น�้าให้กับผู้ใช้น�้าประเภทที่ 1 ท่ีพักอาศัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  

10.  หน้ีสนิไม่หมนุเวียนอืน่ ๆ  เพิม่ขึน้จ�านวน 211.08 ล้านบาท หรอืร้อยละ 513.45 ส่วนใหญ่จากเจ้าหนีก้ารค้า 
ที่ กปภ. มีข้อพิพาทหรือมีคดีความฟ้องร้องในชั้นศาล  จ�านวน 196.78 ล้านบาท 

หนี้สิน (ต่อ)
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ส่วนของทุน  ณ  30 กันยายน 2563 จ�านวน 43,905.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 15.41 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.04 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้

1. ทนุ ประกอบด้วยงบประมาณอดุหนนุจ�านวน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดมิจ�านวน 2,204.44 ล้านบาท 
รวมเป็นทุน จ�านวน 33,124.09 ล้านบาท 

2. ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 11,455.00 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 20.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.18 
จากก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2563 จ�านวน 1,389.85 ล้านบาท หักด้วยน�าเงินส่งรัฐ ปี 2563 จ�านวน 1,410.29 ล้านบาท 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.02%
26.09%

70.42%

-1.53%

2563

5.02%

26.13%

70.39%

-1.54%

2562

ปี 2563 ปี 2562ส่วนของทุน

 30,919.65

 11,455.00

 2,204.44

 (673.41)

	43,905.68	

 30,919.65

 11,475.44

 2,204.44

 (678.44)

	43,921.09

 งบประมาณอุดหนุน

  ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร

 ทุนประเดิม

  องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ

รวม

ส่วนของทุน
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การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2563	 สามารถอธิบาย 
ตามกิจกรรมต่าง	ๆ 	ดังนี้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 7,081.52 ล้านบาท เกิดจากก�าไรสุทธิส�าหรับปี 1,389.85 ล้านบาท 
ปรับเพิ่มรายการที่ไม่ใช่เงินสด ส่วนใหญ่จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน 
และดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน 8,211.46 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน ลดลงจ�านวน 2,519.79  ล้านบาท 
ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย และเงินประกันระยะยาว

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จ�านวน 5,376.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงนิสดจ่ายจากการลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
จ�านวน 8,409.81 ล้านบาท เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราวจากเงินฝากธนาคารประจ�า จ�านวน 2,606.71 ล้านบาท รับเงินปันผล
จ�านวน 300.58 ล้านบาท และเงินรับอื่น ๆ  จ�านวน 126.34 ล้านบาท

เงนิสดสุทธไิด้มาในกจิกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 549.79 ล้านบาท มาจากรบัเงนิอดุหนุนรฐับาล จ�านวน 4,769.02 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกพันธบัตร กปภ. จ�านวน 4,621.71 ล้านบาท จ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว พันธบัตร กปภ. และ 
ดอกเบี้ย จ�านวน 4,720.68 ล้านบาท น�าเงินส่งรัฐ จ�านวน 2,196.80 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน จ�านวน 
1,923.46 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 มีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ จ�านวน 
2,255.13 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ�านวน 5,639.54 ล้านบาท และปลายงวดจ�านวน 
7,894.67 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 7,081.52

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (5,376.18)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน  549.79

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  2,255.13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  5,639.54

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด  7,894.67

หน่วย:	ล้านบาท
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5.2 Financial Analysis Report

  PWA’s Overall Performance 
Provincial Waterworks Authority (PWA) as an agency producing, delivering and providing water supply 

service for customers in 74 provinces countrywide (except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan) realizes 
the importance of promoting people's quality of life in having clean supply water for consumption adequately 
and thoroughly, and strengthening confidence in its water production process according to the World Health 
Organization (WHO) standards. It also aims to provide everyone with access to safe and hygienic drinking 
water in accordance with the 2020-2022 Corporate Strategic Plan.

In 2020, PWA has a net profit of 1,394.88 million baht decreasing by 2,708.98 million baht or 
66.01 percent from 2019, with a total income of 29,021.42 million baht decreasing by 893.89 million baht 
or 2.99 percent from 2019, earned from water distribution and services, which is the main income.  
Such a decrease resulted from PWA’s action taken in accordance with the government measures to help 
water users affected by the COVID-19 epidemic situation by giving 20 percent discount for all types of water 
users, except those of government and state enterprises receiving three percent discount for a period  
of three months. Many industries including small and large enterprises were affected by this situation  
causing a decline in revenue from water charges by 1,155.22 million baht while total expenses were  
27,631.57 million baht, an increase of 2,187.80 million baht or 8.60 percent from the previous year.  
This was due to the adjustment of the assumption of the provision of water supply cost on joint venture 
agreement to be in line with the current situation. PWA uses the assumption of adjusting selling water price 
from the year 2022 and 2032 to be an increase in the selling water price from the year 2024 and 2034.  
There were also expenses from the drought solutions and the maintenance of water supply system.

As for the liquidity at the end of 2020, the current ratio was 1.22 times in 2020, which was improved 
when compared to 2019. PWA had better liquidity with increasing current assets from cash and cash  
equivalents as well as decreasing current liabilities from repayment of long-term loans due within one year. 
While PWA’s affordability had an interest coverage ratio in 2020 equal to 1.78 percent lower than 2019 since 
a decline in operating profit was greater than financial cost.
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Operating expense of 25,722.35 million baht increased from 2019 by 2,977.73 million baht 
or 13.09 percent due to an increase in main expenses as follows:    

The operating revenue in 2020 amounted to 27,388.69 million baht, a decrease of 
974.84 million baht or 3.44 percent from 2019 due to a decline in revenue from water sales and 
service in 2020 by 1,098.63 million baht or 3.96 percent from the PWA’s action taken in line with 
government measures to help water users affected by the coronavirus disease (COVID-19) epidemic 
situation. As for the deferred revenue from distribution area expansion increased by 123.79 million baht 
or 20.14 percent from the deferred revenue from installation and piping for water distribution 
area expansion.

Operating Revenue

2020 2019Operating Revenue

26,650.38

738.31

27,388.69

27,749.01

614.52

28,363.53

Deferred Distribution Area Expansion
Revenue

Operating Expense

2020 2019Operating Expense

9,099.11

5,976.32

4,462.89

2,639.78

1,401.78

1,232.55

909.92

25,722.35

6,559.27

5,744.89

4,948.53

2,473.47

1,181.69

1,012.18

824.59

22,744.62

 Manufacturing Materials

 Depreciation and Amortization

 Expense on Employees

 Electricity Expenses

 Operating Materials & Maintenance

 Wages and Service

 Other Expenses

Total

Revenue from Water Sales and Service

Total
2020

97.30%

2.70%

2019

97.83%

2.17%

Revenue	and	Expense

2020

35.37%

23.23%

17.35%

10.26%

5.45%

4.80%

3.54%

2019

28.84%

25.26%

21.76%

10.87%

5.19%

4.45%

3.63%
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• Cost of production materials increased by 2,539.84 million baht, mainly from the account 
of loss, the provision of water supply in joint venture agreement, the assumption of which has been 
adjusted to be in line with the current situation.

• Depreciation and amortization increased by 231.43 million baht or 4.03 percent.
• Employee expenses decreased by 485.64 million baht or 9.81 percent due to the adjustment 

of compensation and remuneration for employees in 2019 according to the Notification of the 
State Enterprise Labor Relations Committee (No.3) B.E. 2562 (2019)

• Electricity costs increased by 166.31 million baht or 6.72 percent.
• Cost of operating materials and maintenance increased by 220.09 million baht or 

18.63 percent.
• Wages and services increased by 220.37 million baht or 21.77 percent.
• Other operating expenses increased by 85.33 million baht or 10.35 percent.

Operating Expense (Cont.)

Non-operating revenue amounted to 1,632.73 million baht increasing from 2019 by 
80.95 million baht or 5.22 percent due to an increase in the deferred revenue government  
contribution by 133.10 million baht or 15.96 percent. While dividend income and other income 
decreased by 39.50 million baht or 11.61 percent and 12.65 million baht or 3.35 percent,  
respectively.

2020 2019Non-operating Revenue

967.01

300.58

365.14

1,632.73

833.91

340.08

377.79

1,551.78

 

 Dividend Income

 Other Income

Total

Deferred Revenue from 
Government Contribution 

2020

59.23%

18.41%

22.36%

2019

53.74%

21.92%

24.34%

Non-operating	Revenue
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Non-operating expense amounted to 123.66 million baht increasing from 2019 by 
39.68 million baht or 47.25 percent due to an increase of other expenses by 51.40 million baht  
or 486.28 percent from loss on provisions, and loss on disposal of assets decreased by  
11.72 million baht or 15.97 percent.

2020 2019Non-operating Expense

61.69

61.97

123.66

 Loss on Disposal of Assets                  

 Other Expenses

 Total

73.41

10.57

83.98

Total assets as at 30 September 2020 were 130,722.53 million baht, an increase from 2019 by 
7,004.55 million baht or 5.66 percent, the details of increasing and decreasing items are as follows:

1. Property, plant and equipment - net increased by 5,244.84 million baht or 5.21 percent, 
mainly due to the increase in buildings and structures.

2.  Current assets, an increase in the amount of 480.82 million baht or 3.92 percent, consisting 
of significant items as follows:

Assets 

2020 2019Assets

105,988.52

12,739.25

8,866.70

2,012.83

1,115.23

130,722.53

100,743.68

12,258.43

7,937.41

1,663.23

1,115.23

123,717.98

 Property, Plant and Equipment-Net 

 Current Assets

 Assets under Construction

 Other Non-current Assets

 Long-term Investment

Total

2019

87.41%

12.59%

2020

49.89%

50.11%

2020

81.08%

9.75%

6.78%

1.54%

0.85%

2019

81.43%

9.91%

6.42%

1.34%

0.90%

Non-operating	Expense

Financial	Status
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Assets (Cont.)

    2.1 Cash and cash equivalents increased by 2,255.13 million baht or 0.40 percent.
 2.2  Temporary investments decreased by Baht 2,606.71 million or 100 percent.
 2.3  Bank deposits with restrictions on use increased by 870.06 million baht or 49.19 percent.
 2.4  Trade and other receivables decreased by 110.73 million baht or 6.88 percent.
 2.5  Material inventories decreased by 11.21 million baht or 3.27 percent.
3.  Assets under construction increased 929.29 million baht or 11.71 percent.
4.  Other non-current assets increased by 349.60 million baht or 21.02 percent from 

 the advance payment for construction.

Total liabilities as at 30 September 2020 were 86,816.85 million baht, increasing by 7,019.96 
million baht or 8.80 percent from the previous year. The details were as follows: 

1.  Deferred income-government fund had an increase of 3,802 million baht or 16.05 percent, 
from the increasing appropriated government fund for new projects in the same year. It was presented 
as an unearned government fund income in part of non-current liabilities and gradually recognized 
as the government fund income over its useful life.

2020 2019Liabilities

27,487.81

13,166.89

10,898.95

10,407.31

7,625.75

7,555.38

4,870.73

2,665.47

1,886.37

252.19

86,816.85

23,685.81

10,910.00

11,660.85

12,278.36

5,662.78

5,542.63

5,185.19

2,598.89

2,231.27

41.11

79,796.89

 Deferred income-government fund 

 Long-term Loan 

 Financial Lease Liabilities 

 Current Liabilities 

 Provision on joint venture agreements 

 

 Deferred revenue from asset transfer 

  Employee Benefit Obligations 

 

 Other Non-current Liabilities

Total

Deferred revenue from water
distribution area expansion

Water Usage and Employee 
Guarantee Deposits

2020

31.66%

15.17%

12.55%

11.99%

8.78%

8.70%
5.61%

0.30%
2.17%
3.07%

2019

29.68%

13.67%

14.61%

15.39%

7.10%

6.95%
6.50%

0.05%
2.79%
3.26%

Liabilities
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Liabilities (Cont.)

2. Long-term loans had an increase of 2,256.89 million baht or 20.69 percent from issuing  
PWA bonds amounting to 3,100.00 million baht and borrowing from financial institutions in the  
amount of 1,521.71 million baht.  While there was a decrease of long-term loans in the amount of 
2,364.82 million baht due to the classification of bonds due within one year. 

3. Financial lease liabilities had a decrease of 761.90 million baht or 6.53 percent from 
the period of financial lease agreement according to private partnership agreement. 

4.  Current liabilities decreased by 1,871.05 million baht or 15.24 percent, comprising the 
decrease of long-term loans due within one year 1,915.07 million baht or 44.75 percent, 
accrued remittance to the government 786.51 million baht or 35.80 percent, accrued bonus to 
directors and employees 139.56 million baht or 33.96 percent and accrued expenses  
29.62 million baht or 2.01 percent. As for trade accounts payable and other accounts payable had 
an increase of 739.83 million baht or 37.16 percent. Also, advance of installation and piping,  
other current liabilities, and finance lease liabilities due within one year increased by 110.53 million baht 
or 24.58 percent, 97.60 million baht or 12.68 percent and 51.74 million baht or 7.29 percent,  
respectively.

5. Provisions on joint venture agreements had an increase of 1,962.97 million baht or 
34.66 percent due to PWA’s provision of contingent liabilities for four sale and purchase water  
contracts with loss throughout the term of contract. In 2019, the assumptions for calculation were 
adjusted in accordance with the current situation.

6. Deferred revenue from water distribution areas had an increase of 2,012.75 million baht  
or 36.31 percent from revenue of installation and piping for water distribution areas.

7.  Deferred revenue from asset transfer had a decrease of 314.46 million baht or 6.06 percent 
caused by a decrease in deferred revenue from asset transfer – private sector of 178.32 million baht 
or 8.01 percent and a decrease in deferred revenue from asset transfer – government sector 
of 136.14 million baht or 4.60 percent from the gradually deferred revenue from asset transfer – private 
and government sectors over the useful life of the assets.

8.  Employee benefit obligations had an increase of 66.58 million baht or 2.56 percent due to 
an annual adjustment of the employee salary base in 2020 resulting in the calculation base of 
employee benefit provisions to be increased. The employee benefit provisions for new employees 
were also set up in fiscal year 2020.

9.  Water usage guarantee deposits and employee deposits had a decrease of 344.90 million baht 
or 15.46 percent since PWA refunded water usage guarantee deposits to the first category of water 
users to help and mitigate suffering for people affected by the coronavirus outbreak situation 
2019 (COVID-19).

10. Other non-current liabilities had an increase of 211.08 million baht or 513.45 percent, 
mainly due to PWA’s trade accounts payables having disputes or litigation in court of 
196.78 million baht.
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Equity as at 30 September 2020 was 43,905.68 million baht, increasing from 2019 by 
15.41 million baht or 0.04 percent. The details of the increase and decrease when compared to 
the previous year are as follows: 

1. The capital comprised the government subsidies of 30,919.65 million baht and total capital 
of 2,204.44 million baht, totaling 33,124.09 million baht. 

2.  The unappropriated retained earnings were 11,455.00 million baht, decreasing by 
20.44 million baht or 0.18 percent. This resulted from the 2020 net profit of 1,389.85 million baht, 
deducted by the 2020 remittance of 1,410.29 million baht, which was in accordance with the 
Annual Budget Act for the fiscal year B.E. 2564 (2021).

2020 2019Equity

 30,919.65

 11,455.00

 2,204.44

 (673.41)

	43,905.68	

 30,919.65

 11,475.44

 2,204.44

 (678.44)

	43,921.09

 Government Subsidies

  Unappropriated Retained Earnings

 Capital

  Other Components of Equity

Total

5.02%
26.09%

70.42%

-1.53%

2020

5.02%

26.13%

70.39%

-1.54%

2019

Equity
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Regarding cash and cash equivalents at the end of 2020, net cash flow increased by 
2,255.13 million baht. Cash and cash equivalents at the beginning and at the end of the year were 
5,639.54 million baht and 7,894.67 million baht, respectively. The details of cash flow in each activity are 
as follows:

Changes of cash and cash equivalents as at the end of 30 September 2020 can be explained according 
to the following activities: 

Net cash from operating activities of 7,081.51 million baht resulted from net profit of 1,389.85 million baht 
and from yearly adjustment of non-cash profits, including the depreciation of fixed provisions of private 
partner agreement and interest payable amounting to 8,211.46 million baht. As for assets and operating 
liabilities decreased by 2,519.79 million baht, mostly from trade accounts payable and other accounts 
payable and accrued bonus of directors and employees as well as long-term accrued guarantee deposits.

Net cash used in investing activities was 5,376.18 million baht, mostly from cash payment from  
investment in fixed assets, assets under construction of water supply improvement project, intangible assets 
and advance payment for construction totaling 8,409.81 million baht. There were also current investment 
from deposit at bank – fixed account of 2,606.71 million baht, dividend revenue of 300.58 million baht,  
and other received cash of 126.34 million baht. 

Net cash used in financing activities was 549.79 million baht, comprised government subsidies of 
4,769.02 million baht, long-term loans and PWA bonds of 4,621.71 million baht, payment of long-term loans, 
PWA bonds and interest of 4,720.68 million baht including payment for remittance of 2,196.80 million baht 
and financial lease liabilities of 1,923.46 million baht.

Change in Cash Flow

Net Cash Flow from Operating Activities  7,081.52

Net Cash Flow from Investing Activities   (5,376.18)

Net Cash Flow from Financing Activities  549.79

Net Increase in Cash and Cash Equivalents  2,255.13 

Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year  5,639.54

Cash and Cash Equivalents at the End of the Year  7,894.67

Unit: Million Baht
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  การบริหารความเสี่ยง
สรุประบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะท่ีสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส�าคัญ

รวมทั้งการอธิบายการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2563 โดยอธิบายถึง
นโยบายท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินงานและการเงิน รวมท้ังอธิบายถึงนโยบายและกระบวนการ
ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้เลือกใช้ปฏิบัติ

กปภ. มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ COSO 2017 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการองค์กร (Enablers) ที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลังก�าหนด โดยมีการก�าหนดนโยบายท่ีบูรณาการ การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) จัดให้มีกระบวนการ
ในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบท�าให้ลดระดับความรุนแรงเชิงโอกาสและ/หรือ ผลกระทบท่ีอาจเกิดความเส่ียงขึ้นกับ
องค์กรทั้งสภาพแวดล้อมท่ีปกติ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งกระทบต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพือ่ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์/เป้าหมายการด�าเนนิงานทีก่�าหนดไว้ และพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัสนบัสนนุกระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง และกระบวนการพัฒนาระบบเตอืนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ทีเ่ชือ่มโยงกับเป้าหมายองค์กร 
ปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทบทวนและปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan:
BCP) ทบทวนและจดัท�าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ (ERP) สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมทั้งการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 อย่างต่อเนื่อง และฝึกซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผน
การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสร้างบรรยากาศเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยใช้ Model Deloitte (2012) เพ่ือก�าหนดวัฒนธรรมความเสี่ยงและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ก�าหนดโครงการ/กิจกรรม
และแผนงานเพือ่พฒันาและสร้างพฤติกรรมสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรด้านความเสีย่งครอบคลุมทัง้คณะกรรมการ อนกุรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน โดยเชื่อมโยงผลประเมินด้านความเสี่ยงกับผลตอบแทน แรงจูงใจ ปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ให้เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนขององค์กร 

ปี 2563 กปภ.มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนการบริหารความเสี่ยง ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง
สูส่ายงานและติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. เป็นรายไตรมาส 
เนือ่งจากปี 2563 เกดิสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน กปภ. มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน และ กปภ. น�านโยบาย มติ ความเห็น ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ไปด�าเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

การบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง น�ามาตรการเตรียมความพร้อม
ด้านแหล่งน�้าดิบโดยติดตามสถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด ให้กปภ.ทุกสาขาบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบที่มีคุณภาพเพียงพอ
ตลอดฤดูแล้ง มีการส�ารวจแหล่งน�้าดิบใกล้เคียง จัดเตรียมเครื่องสูบน�้า อุปกรณ์ส�าหรับเร่งสูบน�้าเข้าสระเก็บน�้าดิบปรับปรุง
บ่อบาดาลเดิมและเครื่องสูบน�้า เพื่อให้ใช้งานได้ทันท่วงที ตลอดจนประสานงานกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการผลติและจ่ายน�า้บรหิารจัดการปรมิาณน�า้ดบิท่ีคงอยู่ให้สามารถผลติน�า้ประปาให้เพยีงพอ ส�าหรบั กปภ. สาขาทีข่าดแคลน
น�า้ประสานกบัท้องถิน่ และให้สาขาทีใ่กล้เคยีงเพิม่ก�าลงัผลติ และน�ารถบรรทกุน�า้ไปแจกจ่ายน�า้ช่วยเหลอืประชาชนทีเ่ดอืดร้อน

การบริหารจัดการน�้าสูญเสียอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation plan) และกิจกรรม
การควบคุม (Existing Control) ให้เป็นไปตามแผนงาน และมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้าสูญเสียและแรงดันน�้า
ที่ใช้ (DMA) แบ่งพื้นที่ย่อยตามจ�านวนผู้ใช้น�้าและสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ มาเป็นระบบบริหารจัดการน�้าสูญเสีย
DMAMA (District Metering Area Management Application) ที่สามารถติดตามข้อมูลจาก DMA แบบ Online 

6.1 การบริหารความเสี่ยง
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สามารถทราบข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยน�าข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ประวัติความยาวแนวท่อ ชนิดท่อ  
วางท่อเมื่อไหร่ การแตกรั่วของท่อในพื้นที่ใดบ้าง มาวิเคราะห์การจ่ายน�้าช่วงเวลากลางคืน (Minimum Night Flow)  
ม ีDashboard แสดงข้อมลูการจ่ายน�า้แบบ Real Time และน�าเทคโนโลย ีAI (Artificial Intelligence) ช่วยวเิคราะห์ท่อแตกรัว่ 
เพื่อการบริหารจัดการลดน�า้สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพน�้าประปาและการให้บริการของ	 กปภ.	 สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและการใช้ชีวิต
ของประชาชน ที่ต้องปรับตัวและระมัดระวังจากการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ในส่วนของ กปภ. ด�าเนินการ 
ด้านการผลติและให้บริการน�า้ประปาทกุขัน้ตอนภายใต้โครงการ Water Safety Plan : WSP แนวทางการจดัการคณุภาพน�า้ดืม่ 
ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก : WHO และโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปา (Water is Life) 
ระหว่าง กปภ. ร่วมกบักรมอนามยัควบคมุมาตรฐานการผลติน�า้ประปาตามเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่ให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพ
น�า้ประปาของ กปภ. ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมาตรการด้านคุณภาพน�้าโดยควบคุม
ปริมาณการจ่ายคลอรีน (Concentration) และระยะเวลาในการสัมผัส (Contact Time) ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 
ของแต่ละสถานีผลิตน�้าได้ก�าหนดค่าเกณฑ์ควบคุมอยู่ในช่วง 0.6-2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอรีน ณ ปลายเส้นท่อ 
ในระบบจ่ายน�้าประปาต้องไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค�านึงถึงประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคเป็นส�าคัญตามค�าแนะน�า 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงมั่นใจได้ว่า “น�้าประปาของกปภ.มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้เช้ือ COVID-19” ส่วน 
ด้านการให้บรกิารควบคมุการรกัษาความสะอาดทัง้ส�านกังานใหญ่ กปภ.เขต และกปภ.สาขา ณ จดุให้บรกิารของส�านกังาน กปภ.
ทุกแห่ง โดยเฉพาะบริเวณที่ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานสุขอนามัยและการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

การบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่กระทรวงมหาดไทยมมีาตรการให้ กปภ. บรรเทาความเดอืดร้อน 
ของประชาชนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพืน้ฐานส�าหรบัประชาชน ได้แก่ มาตรการลดค่าน�า้ประปาในอตัราร้อยละ 20 
ให้กับผู้ใช้น�้าทุกราย (ลด 3% ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ) ระยะเวลา 3 เดือน มาตรการขยายระยะเวลาการช�าระค่าน�้าประปา
ส�าหรับผู้ใช้น�้าประเภทโรงแรม กิจการที่ให้เช่าพักอาศัย สามารถผ่อนช�าระได้ไม่เกิน 6 เดือนระยะเวลา 2 เดือนมาตรการ 
คืนเงินประกันการใช้น�า้ให้กับผู้ใช้น�า้ประเภทที่ 1 ท่ีอยู่อาศัย มาตรการฟรีค่าธรรมเนียมเม่ือช�าระค่าน�า้ผ่านตัวแทนระยะเวลา 
3 เดือน และมาตรการขยายเวลาช�าระค่าน�า้จาก 10 วนัเป็น 20 วนัระยะเวลา 3 เดอืน ท้ังห้ามาตรการส่งผลต่อผลการด�าเนนิงาน 
ในปีนี้ลดลงบ้างแต่ กปภ. ก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ 

ถึงแม้ กปภ. ด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร และกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เป็นวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคทั้งภายใน 
และภายนอกกระทบต่อแผนจัดการบริหารความเสี่ยง ท�าให้ปี 2563 ผลบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบริหารจัดการน�้าสูญเสีย 
ไม่ส�าเร็จตามแผนงานและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพิ่มขึ้น แต่ กปภ. มุ่งมั่นเพื่อให้บริการน�้าประปาที่ใสสะอาด เพ่ือให้ม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศได้
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การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักและให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการก�ากับ
ตดิตามการบริหารความเสีย่งและการพัฒนาระบบการควบคมุภายในของ กปภ. อย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดนโยบายทีบ่รูณาการ
เรื่องก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management and 
Compliance: GRC) เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การท�างานที่โปร่งใส และการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานสากล
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013 และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 สร้างความมัน่ใจ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม โดยในปี 2563 กปภ. ด�าเนินงานการควบคุมภายในที่ส�าคัญ ดังนี้

ทบทวน ปรับปรุงค�าสั่ง และอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะท�างาน และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ. ด�าเนินการสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน สร้างบรรยากาศของ
การควบคุมให้ครอบคลุมภารกิจอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล
ปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายในและคู่มือปฏิบัติงานในกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ ก�าหนดและสื่อสารจุดท่ีต้อง
ควบคุมหรือขัน้ตอนทีส่�าคัญ (Control Point/Critical Step) เพือ่สร้างความตระหนกัและระมดัระวงัให้ผูป้ฏบัิตงิาน
ในแต่ละกระบวนการท�างาน 
ปรับปรุงกระบวนการท�างานโดยน�าเทคโนโลยดีจิทัิลมาสนบัสนนุการจดัการระบบสารสนเทศ และตดิตามข้อร้องเรยีน 
(SMART 1662) รวมถึงน�าระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) มาใช้ เพื่อจัดการข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลการเบิกจ่าย และแสดงรายงานอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เผยแพร่ความรู้และสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่บุคลากร
ทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) รวมท้ังอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อติดตามแจ้งเตือนหน่วย
งานที่มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดท่ีได้รับถ่ายทอดให้จัดท�าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร โดยพัฒนาระบบ Internal Control Warning
เชื่อมโยงกับระบบ CSA (Control Self-Assessment)

การด�าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
รวมทั้งผู ้ตรวจสอบภายในของ กปภ. สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและ
ความมปีระสทิธิผลของมาตรการควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารก�าหนด โดยมคีวามเหน็ตรงกันกบัฝ่ายบรหิารว่าการควบคมุภายใน
ของ กปภ. มีความเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังฯ ก�าหนด

6.2 การควบคุมภายใน
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ส�ำนักตรวจสอบกำรประปำส่วนภูมิภำค เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและ
ประเมินควำมเพียงพอ ควำมมีประสิทธิผลของกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งให้ม ี
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำย และเพิ่มมูลค่ำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค ท้ังในด้ำนกำรให้ควำมเช่ือมั่น (Assurance Service)  
และด้ำนกำรให้ค�ำปรกึษำ (Consulting Service) ดังค่ำนยิมของส�ำนกัตรวจสอบทีว่่ำ “ถูกต้อง โปร่งใส ร่วมใจพฒันำ เน้นแนะน�ำ
ให้ค�ำปรึกษำ เพิ่มคุณค่ำองค์กร” โดยในปีงบประมำณ 2563 ส�ำนักตรวจสอบสำมำรถด�ำเนินกำรได้มำกกว่ำแผนกำรตรวจสอบ 
ประจ�ำปีที่ก�ำหนดไว้ ครอบคลุมภำรกิจหลักทั้ง 2 ด้ำน ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นตำมแผนกำรตรวจสอบก�ำหนดจ�ำนวน 
225 แห่ง/โครงกำร ปฏบิติังำนได้ 230 แห่ง/โครงกำร ซ่ึงมำกกว่ำแผนจ�ำนวน 5 แห่ง/โครงกำร และด้ำนกำรให้บรกิำรเป็นท่ีปรกึษำ 
ตำมแผนกำรตรวจสอบก�ำหนด 68 แห่ง ด�ำเนินกำรได้ 93 แห่ง ซึ่งมำกกวำ่แผนจ�ำนวน 25 แห่ง พร้อมติดตำมผลกำรตรวจสอบ
ตำมข้อเสนอแนะ เพือ่ลดข้อผดิพลำดในกำรปฏบิติังำน รวมทัง้รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรพฒันำและฝึกอบรมบคุลำกร 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนได้พัฒนำ เพิ่มพูนทักษะวิชำชีพทำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน และทักษะอื่นที่จ�ำเป็น 
เพือ่น�ำองค์ควำมรูสู้ว่วิฒันำกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน และสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้แก่ กปภ. อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล

6.3 การตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของ กปภ. ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร กปภ. ตำมค�ำสัง่ท่ี 8/2562 ลงวนัท่ี 26 กันยำยน 2562 

ประกอบด้วย 
1) นำยธิบดี  วัฒนกุล  ประธำนกรรมกำร 
2)  อธิบดีกรมอนำมัย  กรรมกำร 
3)  นำงมยุรศิริ  พงษ์ธรำนนท์  กรรมกำร 
4)  นำยสมชัย  สวัสดีผล  กรรมกำร 
5)  ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร (ส�ำนักตรวจสอบ)  เลขำนุกำร
ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ กปภ. ได้ปฏบัิตหิน้ำท่ีตำมท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ครบถ้วน 

มกีำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของ กปภ. อย่ำงใกล้ชดิ คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอ และมคีวำมเหน็ว่ำ 
กปภ. ได้จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินในสำระส�ำคัญอย่ำงถูกต้อง เช่ือถือได้ จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  
มกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพยีงพอ มกีำรปฏบิติัตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงครบถ้วน 
ทั้งน้ี กปภ. จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม และมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โปร่งใส  
มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมำะสมที่ช่วยให้กำรสอบบัญชีและระบบกำรควบคุม
ภำยในมีควำมรัดกุมและมีประสิทธิผล
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รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจ�าปี 2563

1. สอบทำนรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน

ประจ�ำปี 2562 และรำยไตรมำส 1 - 3 ประจ�ำปี 2563 มกีำร

หำรอืกับสำยงำนกำรเงิน เพ่ือชี้แจงและตอบข้อซักถำมของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในเรือ่งควำมถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ 

ในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

ให้ควำมเห็นและข้อสังเกตแก่ผู้เก่ียวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ 

ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของ กปภ.

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกับผู ้สอบบัญชี (สตง.) โดยไม่มีฝ ่ำยบริหำร

เข้ำร่วมประชุม เป็นกำรหำรือถึงข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญ และระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำบัญชี 

และรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึง่ผูส้อบบญัช ี(สตง.) ได้รบัควำมร่วมมอืที่ดีจำกฝ่ำยบริหำร มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง 

มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เพียงพอเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สอบบัญชี

2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และผลกำรตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ ซึ่งไม ่พบประเด็นหรือ 

ข้อบกพร่องที่อำจส่งผลกระทบต่อ กปภ. อย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ ในส่วนของฝ่ำยบริหำรได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 

ตำมข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรตรวจสอบภำยใน และกำรควบคุมภำยใน  

ซึ่งสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ กปภ. มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ

ให้ควำมเห็นและข้อสังเกตกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักตรวจสอบ เพื่อให้ผลกำรด�ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน 
กำรตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้

5.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคลและทั้งคณะ เป็นกำรพิจำรณำทบทวน 
ผลงำน ประเดน็ปัญหำและอปุสรรคต่ำง ๆ ในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำและเพิ่มประสิทธิผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรฯ ตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

6. ประเมนิผลกำรให้ควำมเชือ่มัน่และกำรให้ค�ำปรกึษำของส�ำนกัตรวจสอบ เพือ่เป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุพฒันำงำน
ตรวจสอบ รวมทั้งได้สอบทำนกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
ผลกัดนัให้เป็นแนวทำงกำรปฏบิติังำนที่เป็นเลิศ

3.  สอบทำนกำรปฏิบัติงำนรวมถึงมีข้อเสนอแนะให้ 
กปภ. ด�ำเนินธุรกิจต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนจรรยำบรรณของ กปภ.

4.  อนุมัติแผนกลยุทธ์ของส�ำนักตรวจสอบ 3 ปี
(ป ี 2564 - 2566) แผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ป ี
(ป ี  2564 - 2566) และแผนกำรตรวจสอบประจ�ำป ี 
2564 ซึ่งมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของ 
ระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อก�ำหนดควำมส�ำคัญของแต่ละ
ระบบงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร รวมถึง 
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7. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของหัวหน้ำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งได้สอบทำนควำมเพียงพอ

บคุลำกรให้มคีวำมเหมำะสมสอดคล้องกบัภำรกจิและเป้ำหมำยท่ี

ก�ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

8.  รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เสนอคณะกรรมกำร กปภ. ไตรมำสละ 1 ครัง้ ส�ำหรับ 

ไตรมำสท่ี 4 จัดท�ำเป็นรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ สคร. ก�ำหนด

 

ผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบ
จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบ (Internal Audit Plan)

ตรวจสอบภำยในและให้กำรสนับสนุนในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส�ำนักตรวจสอบ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ  
ได้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนด โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ กปภ.

ผลกำรตรวจสอบและกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
ในแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี ได้จ�ำแนกตำมบทบำทของหน่วยตรวจสอบภำยใน 2 ด้ำน คอืด้ำนกำรให้ควำมเชือ่มัน่ 

และด้ำนกำรให้ค�ำปรกึษำ กำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ สำมำรถสรุป
ได้ดังนี้

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นข้ันตอนท่ีมคีวำมส�ำคญั 
ต่อผลสัมฤทธิ์ของกำรตรวจสอบภำยใน เนื่องจำกแผนกำร 
ตรวจสอบท่ีดีจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้เงื่อนไขทรัพยำกรท่ีมีอยู่
อย่ำงจ�ำกัดโดยจัดท�ำตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและจัด
ล�ำดับควำมส�ำคัญของกระบวนกำร/กิจกรรมที่จะตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร นอกจำกนี้ แผนกำร
ตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ผู ้บริหำรและผู ้ เกี่ยวข้องได้
ทรำบควำมเหมำะสมของขอบเขตกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
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หน่วยงำน

ด้ำนกำรให้
ควำมเชื่อมั่น

ดำ้นกำรให้
ควำมเชื่อมั่น

ด้ำนกำรให้บรกิำร
ค�ำปรึกษำ

ด้ำนกำรให้บรกิำร
ค�ำปรึกษำ

ด้ำนกำรให้
ควำมเชื่อมั่น

ด้ำนกำรให้บรกิำร
ค�ำปรึกษำ

แผนกำรตรวจสอบ
(แห่ง/โครงกำร)

ผลกำรปฏิบัติงำน
(แห่ง/โครงกำร)

ผลกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำแผน
(แห่ง/โครงกำร)

ฝ่ำยตรวจสอบหน่วยงำนส่วนกลำง

กองตรวจสอบ 13 4 13 4 - -
หน่วยงำน
ส่วนกลำง 

กองตรวจสอบ 25 6 26 17 1 11
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

        รวม 38 10 39 21 1 11

ฝ่ำยตรวจสอบหน่วยงำนส่วนภูมิภำค

กองตรวจสอบ 49 30 51 30 2 -
ภูมิภำค 1 

กองตรวจสอบ 48 11 49 15 1 4
ภูมิภำค 2 

กองตรวจสอบ 34 3 34 3 - -
ภูมิภำค 3 

กองตรวจสอบ 33 4 33 7 - 3
ภูมิภำค 4 

กองตรวจสอบ 22 4 23 5 1 1
ภูมิภำค 5 

        รวม 186 52 190 60 4 8

กองพัฒนำและ 1 6 1 12 - 6
สนับสนุนงำน
ตรวจสอบ  

        รวม 1 6 1 12 - 6

    รวมทั้งสิ้น 225 68 230 93 5 25
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การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

ส�ำนักตรวจสอบ กปภ. ได้จดัให้มรีะบบกำรประกนัคณุภำพของงำนตรวจสอบ (Quality Assurance) โดยก�ำหนดให้ม ี
กิจกรรมหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่จะท�ำให้กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบในขั้นตอนต่ำง ๆ  น�ำไปสู่ผลกำรตรวจสอบที่ได้รับ 
กำรยอมรบัและได้รบัควำมเชือ่ถอืในผลงำนจำกผูบ้รหิำรหน่วยรบัตรวจ ผูบ้รหิำรระดบัสงูของ กปภ. ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูเ้กีย่วข้อง
อื่น ๆ  อีกทั้งมีคุณภำพตำมข้อก�ำหนดด้ำนคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และเป็นไปตำมวิสัยทัศน์
ของ กปภ. ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วน

1. กำรประเมินคุณภำพภำยในองค์กร (Internal Assessment)
 1.1 กำรประเมินตนเองของส�ำนักตรวจสอบ ประจ�ำปี 2563 ส่วนที่ 1 ตำมแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร. (คะแนนเต็ม 4) 

และส่วนที่ 2 ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 (คะแนนเต็ม 5)  
มีผลกำรประเมินตนเอง ดังนี้

อย่ำงไรก็ตำม ส�ำนักตรวจสอบ จะปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพื่อรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติที่ดี 
และพัฒนำให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

 1.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
 ภำยหลังกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบแล้วเสร็จ หน่วยรับตรวจต้องด�ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ 

ทมีผูต้รวจสอบทกุครัง้ โดยส�ำนักตรวจสอบจะด�ำเนินกำรส่งแบบประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนให้ผูบ้รหิำรหน่วยรบัตรวจได้ประเมนิผล 
และให้ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนตรวจสอบผ่ำนระบบเทคโนโลยี (IT)  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ 

ผลการประเมินตนเองประจ�าปีของส�านักตรวจสอบ
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 1.3 กำรประเมินกำรให้ควำมร่วมมือของหน่วย
รับตรวจโดยผู้ตรวจสอบ
 ทีมผู ้ตรวจสอบด�ำเนินกำรแจ้งบทบำท หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และได้ประเมินผล 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรให้ควำมร่วมมือ
ของหน่วยรับตรวจผ่ำนระบบกำรประเมิน (IT) โดยทีม 
ผู ้ตรวจสอบทุกครั้งหลังเสร็จกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
เพื่อเป ็นกำรบูรณำกำรร ่วมกันของทีมผู ้ตรวจสอบและ
หน่วยรับตรวจ ให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน

 1.4  กำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำนด้ำนกำรให้ควำมเชือ่มัน่และกำรให้ค�ำปรกึษำของส�ำนกัตรวจสอบโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของ กปภ. และผู้ว่ำกำร

ในปีงบประมำณ 2563 ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของส�ำนัก
ตรวจสอบ ได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.61
จำกคะแนนเต็ม 5 โดยส�ำนักตรวจสอบได้น�ำ
ควำมคิดเห็นไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดท�ำ
แผนปฏิบัติกำรเพือ่ปรบัปรงุกำรปฏบิตังิำนของ
ส�ำนกัตรวจสอบต่อไป

การประเมินการปฏิบัติงาน
โดยหน่วยรับตรวจ ประจ�าปี 2563

การประเมินการให้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานรับตรวจ ประจ�าปี 2563

สรุปผลการตรวจสอบ 
(ณ วันปิดประชุม) 

4.57

คุณสมบัติและลักษณะการ
ทำางานเป็นทีมตรวจสอบ

4.67

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของสำานักตรวจสอบ

4.61

การปฏิบัติงาน

4.60
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  ในปี 2563 ส�ำนักตรวจสอบได้ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ควำมเช่ือมั่นและ 
กำรให้ค�ำปรกึษำของส�ำนักตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของ กปภ. และผูว่้ำกำร กปภ. เพือ่ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
ในภำพรวมตำมภำรกิจของส�ำนักตรวจสอบ รวมถึงน�ำผลกำรประเมินและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นข้อมูลป้อนกลับ
จำกกำรด�ำเนินงำน เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต่อไป

2.  กำรประเมินคุณภำพภำยนอกองค์กร (External Assessment)
 ส�ำนักตรวจสอบ มโีครงกำรประกนัและปรบัปรงุคณุภำพภำยนอกเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยทกุ ๆ  5 ปี ครอบคลุมกจิกรรม

กำรตรวจสอบภำยในทุกด้ำน

ผลการประเมินการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค�าปรึกษา
ตามภารกิจของส�านักตรวจสอบ

ผลการประเมิน

ดี - ดีมาก

ควำมพึงพอใจต่อภำรกิจของ สตส.
อยู่ในเกณฑ์ : ดี - มำก

 คะแนนเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.67

ดำ้นกำรให้ควำมเชื่อมั่น
 คะแนนเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.14

ด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ
 คะแนนเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก

Deloitte.
ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563104

ในปีงบประมำณ 2562 บริษัท เคพเีอม็จี ภมูไิชยท่ีปรกึษำธรุกจิ จ�ำกดั เป็นท่ีปรกึษำท�ำกำรประเมนิคณุภำพงำนตรวจสอบ 
ของส�ำนักตรวจสอบ โดยใช้วิธีกำรประเมินผลงำนตำมแบบจ�ำลองที่เรียกวำ่ KPMG’s Strategic Performance Review of  
Internal Audit : K’SPRint ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นองค์ประกอบแห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญ 
3 ประกำร

บริษัทที่ปรึกษำได้ท�ำกำรประเมินครอบคลุมกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในทุกด้ำน โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกล
ปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน 
ของ สคร. ร่ำงคูม่อืกำรประเมนิผลกำรด�ำเนินงำนของรฐัวสิำหกจิในระบบประเมนิผลใหม่ และเทียบเคยีงกบัแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลศิ 
โดยพบว่ำภำพรวมของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในของส�ำนักตรวจสอบอยู่ในระดับสมบูรณ์ (Mature) ซ่ึงบริษัทท่ีปรึกษำ
ได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำในภำพรวมให้ส�ำนักตรวจสอบปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพื่อยกระดับกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นระดับกำ้วหน้ำ (Advance) ต่อไป

การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)
ส�ำนักตรวจสอบด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร ประจ�ำปี 2563 โดยได้รับกำรอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ กปภ. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เกิดกำรพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
ให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพตรวจสอบภำยในที่สำกลยอมรับ โดยมีหลักสูตร ดังนี้

1. ด้ำนกระบวนกำรตรวจสอบ
 1.1 โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (Internal Audit 

   Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor : Pre - CIA)
 1.2  ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT)
 1.3  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบส�ำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่
 1.4  เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ตรวจสอบใหม่
 1.5  กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน (FEASIBILITY STUDY)

KPMG’s Strategic Performance Review of Internal Audit (K’SPRint)

INTERNAL AUDIT
PERSPECTIVE

EXTERNAL 
INFLUENCES

ทรัพยากรบุคคล
• กลยทุธ์การจดัสรรทรัพยากรบคุคล
• การพฒันาและความก้าวหน้าในอาชีพ
• ความรู้ ความสามารถ
• วฒันธรรม
• ผลตอบแทนและการประเมินผลงาน

บทบาทหน้าที่
• อ�านาจหน้าท่ี
• ลกัษณะของงาน
• โครงสร้าง
• การบริหารจดัการความสมัพนัธ์
• งบประมาณ

กระบวนการปฏบิตังิาน
• การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง
• การปฏิบตัภิารกิจ
• การรายงาน
• กระบวนการตดิตาม
• การบริหารจดัการและพฒันาสว่นงาน

INTERNAL
STAKEHOLDERS
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 1.6  Fraud Audit
 1.7  Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
 1.8  Risk Based Audit
 1.9  ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรก�ำกับดูแล IT ระดับองค์กร
 1.10 กำรควบคุมภำยในองค์กรจำกกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 1.11  Analytical Thinking in the Internal Audit Process
 1.12  กำรปฏิบัติงำนให้ค�ำปรึกษำ (Consulting Service)
 1.13  ระบบกำรประเมินผลใหม่ของรัฐวิสำหกิจด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

  ของส�ำนักตรวจสอบ

2. ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน
 2.1 ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

   พ.ศ. 2560 (ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน)
 2.2 ปัญหำและแนวทำงแก้ปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ. และระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560 

  รุ่นที่ 10 (สถำบันเสริมศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)
 2.3  กำรก�ำกับดูแลองค์กร 
 2.4  กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
 2.5  กำรประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงำนบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 2
 2.6  กำรสอบทำนกระบวนกำรจัดท�ำและติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์
 2.7  หลักเกณฑ์รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของรำชกำรและกำรใช้ค่ำ K
 2.8  กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟำ้
 2.9  เทคนิคกำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำงอำคำร
 2.10 Certified Information Systems Auditor (CISA)
 2.11  Information Security Management System (ISO 27001) Audit
 2.12  ITIL v.4 Foundation (Exam Included)



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563106

3.  ด้ำนส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรสื่อสำร
 3.1 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
 3.2  ธรรมะกับกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
 3.3  Problem Solving and Decision Making Techniqued (เทคนิคกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ)
 3.4  ศิลปะกำรพัฒนำหัวหน้ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
 3.5  เทคนิคกำรวำงแผนสู่กำรปฏิบัติงำน
 3.6  Creative Conflict Management กำรบริหำรควำมขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์
 3.7  Systems Thinking (คิดอยำ่งเป็นระบบ)
 3.8  Personality and Communication for Frontline Services 
  (พัฒนำบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรในงำนบริกำร)

4.  หลักสูตรเพิ่มเติมจำกแผนกำรพัฒนำและฝึกอบรมประจ�ำปี 2563
 4.1 โครงกำรอบรมกำรป้องกันควำมปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18 (CDIC 2019)
 4.2  ปัญหำกำรก�ำหนดประเภทงำนจ้ำง (งำนก่อสร้ำง) และกำรก�ำหนดรำคำกลำง
 4.3  Company Secretary Program (CSP)
 4.4  กำรจัดท�ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำวและแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี        
 4.5  กำรอบรมและกำรประเมิน QAR โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยที่ปรึกษำธุรกิจ จ�ำกัด
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 ทั้งนี้ ส�ำนักตรวจสอบมีกำรส่งเสริมด้ำนกำรสอบใบประกำศทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันส�ำนักตรวจสอบ 
มีผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบที่ได้รับใบประกำศนียบัตรทำงวิชำชีพกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountant : CPA) จ�ำนวน 1 คน
  ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย
  (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) จ�ำนวน 6 คน
  ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) (Certified Coop Auditor : CCA) จ�ำนวน 1 คน

ผลกำรสอบทำนและกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวม 
ผลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของ กปภ. ประจ�ำปี 2563 ด้วยวธิกีำรสอบทำนตำมหลกัเกณฑ์ กระทรวงกำรคลงั 

ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่ำ กปภ. ได้จัดให้มี 
กำรควบคุมภำยใน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค ์
ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนท่ีเก่ียวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน 
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของกำรประปำส่วนภูมิภำคทั้งงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน

ประจ�ำปี ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 สรุปได้ดังนี้

ค่ำธรรมเนียมสอบทำนไตรมำสที่ 1 300,000.00

ค่ำธรรมเนียมสอบทำนไตรมำสที่ 2 300,000.00

ค่ำธรรมเนียมสอบทำนไตรมำสที่ 3 300,000.00

ค่ำธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 1,300,000.00

                                รวม 2,200,000.00

ภำรกิจ/รำยกำร จ�ำนวนเงิน (บำท)
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1. รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบาย
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กปภ. 
 และอ�านาจหน้าที่ของแต่ละคณะ
1.4 การเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ.
1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.7 แนวทางการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1.8 การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูม้อี�านาจควบคมุในการประปาส่วนภมูภิาค

 บรษิทัย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และ บริษัททีเ่ก่ียวข้อง ประจ�าปี 2563
1.9 รายการระหว่างกัน
1.10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.11 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

1.12 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

หมวดที่ 2
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563108
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คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ท่ีมีต่อประโยชน์สุขในการด�ารงชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้ กปภ. มุ่งมั่น 
ด�าเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบบริหารงาน 
อย่างมปีระสิทธิภาพประสทิธผิล โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมต่อการตรวจสอบ โดยมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งและควบคมุภายใน 
ท่ีเพยีงพอ ภายใต้กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่ป็นธรรม ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และเกดิการยอมรบั 
จากสาธารณชนอย่างยั่งยืน จึงก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประจ�าปี 2563 ให้สอดคล้องกับ 
หลักส�าคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้

1.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หลักการ

นโยบายฯ

หลักการ

นโยบายฯ

หลักการ

นโยบายฯ

• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
• ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

ข้อ 1. “ด�ำเนินภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงำน มีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถ 
  ตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชำชนเป็นส�ำคัญ”
ข้อ 2. “มุ่งมั่นปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบให้ได้ผลส�ำเร็จของงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล”

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

ข้อ 3. “ปฏิบัติต่อลูกค้ำประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
  เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของทุกกลุ่มอยำ่งรวดเร็วและเท่ำเทียม”

• ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 4. “ส่งเสริมให้มีกำรด�ำเนินงำนที่โปร่งใส รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของ กปภ. ท้ังด้ำนกำรเงิน 
  และไม่ใช่กำรเงิน อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำล ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึง 
  และตรวจสอบได้”
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หลักการ

นโยบายฯ

• การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)

ข้อ 5. “ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรและพนักงำน สนับสนุนกำรท�ำงำนเชิงรุก ควำมคิด 
  สร้ำงสรรค์กำรพฒันำระบบเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ของกจิกำร กำรปรบักระบวนกำรท�ำงำน 
  ให้สำมำรถสนองตอบต่อกำรแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยำว จนน�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

หลักการ

นโยบายฯ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (Compliance)
• คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ (Ethics)
• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

ข้อ 6. “พัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนและประกอบกิจกำรของ กปภ. ที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ หลักคุณธรรมและ 
  หลักนิติธรรม ซึ่งหมำยรวมถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณ 
  แห่งวิชำชีพ”

หลักการ

นโยบายฯ

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation)

ข้อ 7. “สนบัสนุนกำรมส่ีวนร่วมให้เกดิกำรสร้ำงเครอืข่ำย และกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำรกบัทุกภำคส่วน ตลอดจน 
  เปิดโอกำสให้สำธำรณชนมีส่วนในกำรเสนอควำมคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน ที่มีต่อกำรด�ำเนินกิจกำรของ 
  องค์กร แล้วน�ำมำพัฒนำปรับปรุงระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง”

หลักการ

นโยบายฯ

• ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
• ความยั่งยืน (Sustainbility)

ข้อ 8. “มุ่งพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง 
  กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในส่วนภูมิภำค และกำรพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำง 
  ยั่งยืน”
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หลักการ

นโยบายฯ

หลักการ

นโยบายฯ

• การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control)

ข้อ 9. “ สนบัสนนุให้มแีนวทำงและมำตรกำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยในทีม่คีณุภำพเหมำะสม 
  เพียงพอ และมีควำมเชื่อมโยงกับทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กร”

• การสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้ (Corporate Communications)

ข้อ 10. “ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงบรรยำกำศและจิตส�ำนึกเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
  กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน 
  อย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

	  การสนองบทบาทของภาครัฐ
การรายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประกอบด้วย
1. การรายงานผลการด�าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินต่อคณะกรรมการ กปภ. อย่างสม�่าเสมอตามแนวทาง

ที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด โดยมีการก�าหนดการรายงาน ช่องทาง และความถ่ีในการรายงาน พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านรายงานประจ�าปี 

2. การรายงานผลการด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ทุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน
ประจ�าปี

3. การรายงานผลการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ กปภ. 

ผลปฎิบัติงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจ�าปี 2563

รายงานการเงิน/
ไม่ใช่การเงิน

รายงาน
Comnliance

รายงาน
CG
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ในปี 2563 กปภ. ได้ทบทวนปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีของ กปภ. โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินและสอบทานความครบถ้วนของช่องทาง ความถี่ และ
เงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลและรายงานที่ก�าหนด

	  บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
กปภ. ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมตามบริบทขององค์กร ภายใต้กรอบนโยบาย 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้า โดยก�าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง 
และเจ้าหนี้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ ดังนี้

1.	 แนวปฏิบัติการรับผิดชอบต่อคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ	คู่ความร่วมมือ	
 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการข้ึนทะเบียนผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายท่อ 

อปุกรณ์ประปา และเครื่องสูบน�้า เพื่อให้มีความโปร่งใส และได้ผู้ส่งมอบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด�าเนินงานของ กปภ.
2.	 แนวปฏิบัติการรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
 ปฏิบัติตามกรอบอ�านาจหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และไม่ขัดขวาง 

หากภาครัฐเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีในอนาคต
3.		แนวปฏิบัติการรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
 ก�าหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยอาศัยกรอบแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง 
4.	 การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด	
 4.1 แนวปฏิบัติการเข้าถึงและจัดหาเงินทุน ตั้งแต่การจัดเตรียมแผนงานโครงการลงทุนตามระเบียบวิธีปฏิบัต ิ

อย่างเคร่งครดั เพือ่ขอรบัจัดสรรงบประมาณจากรฐับาล รวมทัง้การกูเ้งนิ ภายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ 
(สบน.)

 4.2 การจดัท�าบญัชกีารเงนิตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบั โดยได้รบัการตรวจสอบจากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
(สตง.) นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนดแนวทางการจัดท�าบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การให้บริการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 

5.	 การก�าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน	กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยเชื่อมโยงกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน 11 ช่องทางเข้ากับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ ศปท. กปภ. 

6.	 ด�าเนินนโยบายต่อต้านทุจริตและรับสินบนอย่างต่อเนื่อง ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงและทบทวนนโยบายอย่างสม�่าเสมอทุกปี

7.	 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
 ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด  

โดยเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
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	  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
กปภ. มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ซ่ึงภายใต้บริบทดังกล่าว คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ากับดูแลให้ กปภ. 

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมให้ กปภ. พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ กปภ. ยังให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลคุณภาพของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ อีกทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นที่จะก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของ กปภ. ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นตามบริบทของ กปภ.  
ซ่ึงหมายรวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ การด�าเนินมาตรการป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ (COI) โดยก�ากบัดูแลให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน กปภ. ทกุคน ต้องแสดงความบรสิทุธิใ์จและรายงาน 
COI ต่อผู้บังคับบัญชาตามแนวทางที่ก�าหนดโดยเคร่งครัด

ในปี 2563 กปภ. ได้ทบทวนนโยบายบริหารสิทธิผู้ถือหุ้นฯ ให้มีสาระส�าคัญครบถ้วนโดยคณะกรรมการ กปภ. ได้ให้ 
ความเห็นชอบและประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และนโยบายและแนวปฏิบัติการ 
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รวมท้ังการประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งระบบของ กปภ. พร้อมกันนี้ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการรายงาน COI จากการรายงาน
ด้วยเอกสารเป็นการรายงานผ่านเว็บไซต์ภายใน กปภ.

	  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2563 กปภ. จดัท�าแผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในกระบวนการท�างานของ กปภ. (CSR in Process) 

โดยยดึองค์ประกอบและสาระส�าคัญให้สอดคล้องตามหลกัมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบแนวทางในการจดัท�านโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืคูม่อืการปฏบิตังิาน แผนแม่บทและแผนปฏบิตักิาร CSR in Process 
ประจ�าปีโดยมีตัวชี้วัดเรื่องโครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาและบรรลุเป้าหมายแต่ละโครงการ

กปภ. ก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน CSR in Process แบ่งเป็น 5 กลยุทธ์ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของ กปภ. คือ 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�า้ดิบ
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการผลิตน�า้ประปาและควบคุมคุณภาพน�้า 
กลยุทธ์ที่ 3  ด้านจ่ายน�า้ประปาและติดตั้งวางท่อ 
กลยุทธ์ที่ 4  ด้านบริการ 
กลยุทธ์ที่ 5  ด้านกระบวนการสนับสนุน  
ทั้งน้ี ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (สสล.) จะเป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดนโยบาย คู่มือ แผนแม่บทและ 

แผนปฏิบัติการ CSR in Process ประจ�าปีให้ทุกหน่วยงานน�าไปปฏิบัติและรายงานผลการด�าเนินงาน CSR in Process  
อย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

นอกจากนี ้กปภ. ยงัได้ทบทวนโครงการ กปภ. รกัษ์ชุมชน โดยพจิารณาจากชุมชนท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้ง 
ซ่ึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงเน้นย�้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ ์
การคัดเลือกชุมชนเพื่อมอบถังส�ารองน�้าซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนคือ 1. กปภ. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ร่วมกับชุมชน 2. พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน 3. ภารกิจของ กปภ. ส่งผลกระทบต่อชุมชน 4. จ�านวนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
5. ชมุชนมคีวามกงัวลถงึผลกระทบจากภารกจิของ กปภ. โดยให้ค่าน�า้หนกัความส�าคญัของเกณฑ์แต่ละข้อ และ สสล. จะร่วมกบั 
กปภ.เขต และ กปภ.สาขาคดัเลอืกชมุชนในแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ด�าเนนิงานตามแนวทางทีก่�าหนดในแผนงานเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 
ให้ชุมชนส�าคัญประจ�าปี โดยก�าหนดตัวชี้วัดคือ จ�านวนชุมชนท่ีด�าเนินโครงการและได้รับประโยชน์ตามแผนงาน และ 
ระดับความพึงพอใจของชุมชน 
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	  การเปิดเผยข้อมูล
กปภ. มกีระบวนการเผยแพร่ข้อมลูผ่านรายงานประจ�าปีอย่างเป็นระบบ โดยพจิารณาเนือ้หารายงานให้มสีาระส�าคญัครบถ้วน

ตามกรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ�าปีของ สคร.
ในปี 2563 กปภ. ได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่รายงานประจ�าปีให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผล 

การด�าเนินรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ดังนี้
1. ปรับปรุงเนื้อหาของรายงานประจ�าปี โดย สสล. แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบช่องว่างในการปรับปรุง 

การด�าเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน พร้อมทั้งขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
2. ปรับปรุงระยะเวลาในการเผยแพร่รายงานประจ�าปี 2562 โดยพิจารณาเผยแพร่รายงานประจ�าปี (ฉบับเบ้ืองต้น) 

ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลทางเว็บไซต์ กปภ. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 คู่ขนานไปกับกระบวนการจัดท�ารูปเล่ม โดย กปภ. สามารถ
เผยแพร่รายงานประจ�าปี 2562 (ฉบับสมบูรณ์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กปภ. ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ส�าคัญทางเว็บไซต์หลัก (www.pwa.
co.th) โดยพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลและระยะเวลาการเปิดเผยให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถึงนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย และ 
เกณฑ์ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ฯลฯ โดยปัจจบุนั กปภ. สามารถเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้างต้นอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถแสดงประสิทธิผลจากคะแนนประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลที่ กปภ. ได้ 100 คะแนนเต็ม 

ทั้งนี้ ในปี 2563 กปภ. ได้ปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งปรับปรุงและทบทวน
แผนการด�าเนินงานและปฏิทินกรอบเวลาการท�างานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนผัง
เว็บไซต์ (https://pwa.co.th/sitemap/) เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสืบหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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	  คณะกรรมการ 
ในปี 2563 กปภ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กปภ. ให้มีมาตรฐาน

และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
1.	 การสรรหาหรอืคดัเลอืกบุคคลเพือ่เสนอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ	กปภ. ซึง่ กปภ. ได้ใช้ Skill Matrix  

ในการพจิารณาบคุคลทีม่คุีณสมบติัตรงตาม Skill Matrix ในด้านท่ี กปภ. ยงัมไีม่ครบถ้วน เพือ่น�าเสนอคณะอนกุรรมการกลัน่กรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการแทนต�าแหน่งท่ีว่างจ�านวน 
5 คน ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาบุคคลตาม Skill Matrix ที่ กปภ. เสนอทุกประการ มีประสิทธิผลคือ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 

2.	 การก�าหนดกลยุทธ์	 ทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร กปภ. มีแนวทางการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์องค์กรท่ีเป็น
มาตรฐานและเป็นระบบ ต้ังแต่กระบวนการรวบรวมและวเิคราะห์ปัจจยัน�าเข้า การวเิคราะห์ SWOT การวเิคราะห์ความท้าทาย/
ความได้เปรียบ และความสามารถพิเศษขององค์กร การก�าหนดต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ Business Model 
ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ Scenario Planning การก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การตรวจสอบความสมดุลสอดคล้อง
ระหว่างวัตถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์กบัองค์ประกอบทีส่�าคญั การออกแบบ/ทบทวนระบบงาน และการก�าหนดยทุธศาสตร์ระดบั
องค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวมีการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ/อนุกรรมการของ กปภ. คณะผู้บริหารระดับสูง 
ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร  
โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ท�าหน้าที่ในการกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ. 

3.	 การตดิตามความเพยีงพอของระบบบรหิารจดัการองค์กรทีส่�าคญั ได้แก่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั ซึง่ กปภ. ได้ก�าหนดให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบน�าเสนอแผนการด�าเนนิงาน
ก่อนสิ้นปีบัญชี และรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอทุกไตรมาส 

ในปี 2563 กปภ. ได้ปรบัปรงุแผนการน�าเสนอวาระการประชมุคณะกรรมการ กปภ. โดยก�าหนดให้น�าเสนอแผนการด�าเนนิงานฯ 
ประจ�าปี 2564 ภายในเดือนกนัยายน 2563 และปรบัปรงุกระบวนการตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิงานดงักล่าวให้เป็นระบบ 
โดยคณะกรรมการ กปภ. ก�าหนดให้แผนการด�าเนนิงานทีส่�าคญัดงักล่าวต้องผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ/อนกุรรมการ 
ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้การก�ากบัติดตามการด�าเนนิงานมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ได้แก่ 1) คณะอนกุรรมการพฒันาองค์กร ก�ากบัดแูล 
การด�าเนนิงานด้านการบรหิารทนุมนุษย์และด้านการบรหิารจดัการสารสนเทศและดจิทัิล 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ากบัดแูล
การด�าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน พร้อมกันนั้น ยังได้ปรับปรุงแผนการน�าเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. 
โดยก�าหนดให้น�าเสนอผลการด�าเนินงานฯ ประจ�าไตรมาสภายในเวลา 2 เดือนของไตรมาสถัดไป พร้อมท้ังระบุให้น�าเสนอ 
คณะกรรมการ กปภ. เพื่อทราบและมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้น�าไปปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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4.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสูงสุดและผู ้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. มีอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัด น�้าหนักและเป้าหมาย 
ในการประเมนิผลผูบ้ริหารสงูสดุไว้อย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยได้มกีารหารอืและท�าความตกลงกบัผูบ้รหิารสงูสดุไว้ล่วงหน้า
ก่อนการประเมนิ และมกีารติดตามผลการด�าเนินงานของผูบ้รหิารสงูสดุอย่างสม�า่เสมอ โดยจ�าแนกการตดิตามผลการด�าเนนิงาน
และการประเมินผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 (1) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการด�าเนินงาน ทุก 6 เดือน โดยผู้บริหารสูงสุดต้องจัดท�ารายงานแสดง 
ผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการทุก 6 เดือน ตามสัญญาจ้าง

 (2) ประเมินผลการด�าเนินงานทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินซ่ึงคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ  
เป็นผู้ก�าหนดและน�าเสนอให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ากบัดูแลให้มกีารปรบัปรงุกระบวนการท่ีเกีย่วข้องกบัการก�าหนดตวัช้ีวดัในหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้สามารถประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนได้รวดเร็วข้ึน รวมทั้ง 
พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการฯ ให้มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมินผล 
การด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่าข้ึนไป ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ 
ตวัชีว้ดัตามบนัทกึข้อตกลงฯ พร้อมทัง้พิจารณากลัน่กรองผลประเมนิการปฏบัิตงิานของผูว่้าการเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ กปภ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

5.	 การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยก่อน 
เริม่ปีงบประมาณใหม่ จะจัดท�าปฏิทินแผนการประชุมประจ�าปี น�าเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และน�าส่งปฏิทินดังกล่าวให้คณะกรรมการ กปภ. รับทราบ อีกทั้งแจ้งเวียนปฏิทิน ให้ทุกสายงานรับทราบวัน/เวลา รวมทั้ง 
แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อยของ กปภ. เพื่อทราบและก�าหนดปฏิทินประจ�าคณะให้สอดคล้องกับ
การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ได้ 

ส�าหรับการประชุมประจ�าเดือน กปภ. จะจัดท�าบันทึกแจ้งเวียนทุกสายงานรับทราบ เพื่อจัดท�าวาระการประชุม 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น�าส่งก่อนการประชมุได้ภายใน 7 วนั รวมทัง้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุส่งให้คณะกรรมการ กปภ. รบัทราบ
ก่อนประชุมอย่างน้อย 12 วัน และจัดท�าหนังสือเพื่อน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ กปภ. ล่วงหน้า 
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการประชุม 14 ครั้ง มากกว่าปฏิทินท่ีก�าหนดและสามารถ 
ด�าเนินการประชุมได้ตามวาระที่แจ้งล่วงหน้าอย่างครบถ้วน

6.	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ กปภ. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ทีเ่ป็นสากล โดยคณะกรรมการ กปภ. รวมถึงคณะผูบ้รหิารและผูจ้ดัการ กปภ. 
สาขาทั่วประเทศ ได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน�าพา กปภ. สู่ความยั่งยืน 

ในปี 2563 กปภ. ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง 
การก�ากับดูแลในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของ สคร. หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ 
เกณฑ์ประเมนิ SE-AM โดยเพิม่เติมประเด็นส�าคัญ ได้แก่ การบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน การส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
และนวตักรรม การพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั การส่งเสรมิการแข่งขนัทางการตลาดทีเ่ป็นธรรมตามบรบิทของ กปภ. การก�ากบัดแูล
ให้ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์กร การป้องกนัการเกดิรายการเกีย่วโยง และการพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยนื

นอกจากนี้ คณะกรรมการ กปภ. ยังให้ความเห็นชอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ คู่มือส�าคัญ รวมถึงแผนส่งเสริมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีระยะยาวและแผนประจ�าปี ประกอบด้วย

- คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
-  คู่มือคณะกรรมการ 
-  นโยบาย GRC 
-  นโยบาย Compliance พร้อมทั้งมอบหมายให้กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์ ฝ่ายกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ 

เป็น Compliance Unit ขององค์กร
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-  นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
-  นโยบายป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง
-  นโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-  นโยบายและคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนา กปภ. สู่ความยั่งยืน 
-  ส�าหรบัการจัดท�าแผนแม่บทระยะยาวส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกปภ. ได้ก�าหนดระยะเวลาของแผนให้สอดคล้อง 

กับแผนยุทธศาสตร์องค์กรฉบับทบทวนปี 2563 - 2565 โดยในปี 2564 กปภ. จะด�าเนินการทบทวนแผนระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนปี 2564 - 2565  
และแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2566 - 2570 ต่อไป

7.	 การประเมินและพฒันาคณะกรรมการ กปภ. จดัให้การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ กปภ. เป็นประจ�าทกุปี  
ปีละ 1 คร้ัง โดยใช้แบบประเมินผลตนเองเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบประเมินผลคณะกรรมการ กปภ. (รายคณะ) และ  
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กปภ. (รายบุคคล) โดย กปภ. ก�าหนดให้คณะกรรมการ กปภ. ด�าเนินการประเมินฯ 
เป็นเร่ืองลบั เพือ่ให้มอีสิระในการประเมนิ และในช่วงเดอืนกนัยายน - ตลุาคม กปภ. จะรวบรวมผลประเมนิเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. พจิารณา และให้ความเหน็/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ เพือ่เป็นแนวทางพฒันาประสทิธผิลในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
กปภ. และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการต่อไป

โดยการประเมินปี 2563 คณะกรรมการ กปภ. มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ครบถ้วน จึงให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กปภ. แทนต�าแหน่งทีว่่าง ประกอบกบั ในหวัข้อ “วาระและข้อมลูประกอบการประชมุมข้ีอมลูเพยีงพอ 
ต่อการตดัสนิใจ กระชบัและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ” ได้คะแนนประเมนิน้อยทีส่ดุ ซึง่ กปภ. จะได้น�าผลประเมนิและข้อเสนอแนะ 
ดงักล่าวไปปรบัปรงุการด�าเนินงาน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ กปภ. เพิม่เตมิ และจัดเอกสารประกอบการประชุมให้เหมาะสมยิง่ขึน้

	  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กปภ. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นระบบ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ COSO 2017 

โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝบส.) ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงก�าหนดเกณฑ์และประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละ
ความเสี่ยง ให้สัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยงจัดท�าแผนภาพ
ความเสี่ยง (Risk Profile) และก�าหนดระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และจัดท�าแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรน�าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ก่อนสิ้นปีบัญชี
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ในปี 2563 กปภ. ได้ทบทวนกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยปรับปรุงกระบวนการ
ติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร ให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานการบรหิารความเสีย่ง 
ความก้าวหน้าแผนจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม น�าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณา และ
คณะกรรมการ กปภ. เพื่อทราบ โดย ฝบส. จะน�าผลการด�าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานเจ้าของ
ความเสีย่งหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบและน�าความเหน็และข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
และคณะกรรมการ กปภ. ไปด�าเนินการนอกจากนี้ กปภ. ยังได้ทบทวนกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)  
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีความพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ทั้งในรูปแบบที่ กปภ. ต้องเผชิญมาอย่าง 
ต่อเนื่องยาวนาน อาทิ ปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ และยังรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง (COVID-19) ซึ่งส่งกระทบต่อ 
วิถีชีวิตของประชาชนและกระบวนการผลิตส่งจ่ายน�้าของ กปภ.

	  จรรยาบรรณ
กปภ. ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2557  

โดยก�าหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต้องยึดถือปฏิบัติตลอดมา 
ในปี 2563 กปภ. ได้ทบทวนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการก�ากับดูแล 

กิจการทีด่ ีเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยตระหนกัถงึคณุธรรมเป้าหมาย “พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา” 
เป็นรากฐานส�าคัญในการถือปฏิบัติ โดยน�าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาเป็นหลักส�าคัญ 
ในการก�าหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการ กปภ. 
มีมติเห็นชอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563 และประธานกรรมการ กปภ. ลงนามประกาศ 
ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ กปภ. ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. รับทราบ และยึดถือปฏิบัต ิ
ตามประมวลจรยิธรรมฯ ดังกล่าว รวมถงึจัดท�าแผนการด�าเนนิงานเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โดยใช้สือ่ Info Graphic ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ  ของ กปภ. อาทิ Facebook, Line กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น พร้อมกันนี ้
ได้จัดท�าคู่มือประมวลฯ ที่แสดงตัวอย่างพฤติกรรมท่ีพึงกระท�าและไม่พึงกระท�าของกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เพื่อใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ โดยก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ท่ีได้อ่านคู่มือผ่านเว็บไซต์ภายใน 
ลงนามรับทราบคู่มือฯ ด้วย โดย กปภ. ได้จัดท�าแบบประเมินในหัวข้อ (1) การรับรู้และความเข้าใจในเนื้อหาประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563 (2) การประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ (3) กระบวนการท่ีร่วมส่งเสริมให ้
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ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ (4) ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซ่ึงผลการประเมินจากผู้เข้าร่วม 
ตอบแบบประเมิน จ�านวน 8,444 คน คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของพนักงานทั้งหมดอยู่ในระดับมากขึ้นไป หรือค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

	   ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
การบริหารจัดการนวัตกรรม
กปภ. จัดให้มีคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กปภ. (KM-IM) และคณะท�างานจัดการนวัตกรรม (IM)  

เพือ่ก�ากบัดแูลการจดัการความรู้และนวตักรรมระดับองค์กร และคณะท�างาน KM-IM ระดบัหน่วยงาน เพือ่ก�ากบัดแูลด้าน KM-IM 
ของบุคลากรในสังกัด โดยคณะกรรมการ/คณะท�างานทั้ง 2 ชุดได้ร่วมกันทบทวนแผนแม่บท KM-IM และจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
KM-IM ตลอดจนมีการก�ากับดูแล ติดตามและประเมินผลส�าเร็จเป็นรายไตรมาส 

ในปี 2563 คณะท�างานฯ ได้พิจารณาผลการด�าเนินงานและปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องน�าเสนอตามล�าดับถึง 
คณะกรรมการ กปภ. ซึ่ง กปภ. ได้น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด�าเนินการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง Innovation Champion  
และ Ideator เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมพนักงานด้านการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาความยั่งยืน
กปภ. ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรจุปัจจัยความยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ของยุทธศาสตร์ กปภ. ในปี 2563 กปภ. ได้ยกระดับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยใช้กรอบแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ (ESG) 
โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติและ 
วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ มาจัดท�านโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนา กปภ. สู่ความยั่งยืน 
ครอบคลุมปัจจัยความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่เศรษฐกิจ ชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแลที่ดี ควบคู่กับการปลูกฝัง 
ค่านิยม “มุ่ง–มั่น–เพื่อปวงชน” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ กปภ. ยังได้น�าปัจจัยความยั่งยืนที่ส�าคัญ มาเป็นปัจจัยน�าเข้าในการจัดท�ายุทธศาสตร์องค์กร ปี 2566 - 2570 
และได้ก�าหนดการพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนส�าคัญในแผนยุทธศาสตร์ที่จะต้องด�าเนินการสู่ภาคปฏิบัติอีกด้วย

การรายงานความยั่งยืน	
กปภ. จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) ภายใต้บริบทขององค์กรเพื่อเปิดเผยข้อมูล

องค์กรรวมถงึผลการด�าเนนิงานด้าน ESG ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรบัทราบ โดยในรายงานฯ ปี 2562 กปภ. ได้ก�าหนดองค์ประกอบ
การรายงาน GRI และเพิ่มเติมประเด็น เช่น แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อยกระดับการรายงาน
ความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักสากลยิ่งขึ้น และ กปภ. ได้ก�าหนดแนวทางพัฒนารายงานความยั่งยืน ปี 2563 โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวบรวมและสรุปผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์ GRI เพื่อจัดท�ารายงานความยั่งยืนต่อไป
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	  การติดตามผลการด�าเนินงาน
กปภ. ก�าหนดแนวทางการตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิและไม่ใช่การเงนิ รวมท้ังผลการด�าเนนิงานอืน่ๆ 

ที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการ กปภ. อย่างสม�่าเสมอและเป็นระบบ 
ในปี 2563 กปภ. ได้ยกระดับกระบวนการติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งข้ึน โดยน�าเสนอให้ 

คณะกรรมการ กปภ. รบัทราบบทบาทการก�ากบัดูแลองค์กรตามเกณฑ์ประเมนิ SE-AM รวมทัง้น�าเสนอแนวทางเพิม่ประสทิธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. ได้มอบข้อเสนอแนะให้ กปภ. น�ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญประกอบด้วย

1. ปรับปรุงเอกสารประกอบการประชุมให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ
2.  การจัดท�าแผนการน�าเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ที่ส�าคัญตามเกณฑ์ประเมิน SE-AM เพื่อแจ้งเวียน

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทุกชุดรับทราบแนวทางและจัดการประชุม และการน�าเสนอ
วาระการประชุมให้มีรอบเวลาและเนื้อหาสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน 

3. การจัดตั้งกลุ่มไลน์เลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กปภ. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและประสานงาน
ระหว่างกัน

4. การจัดท�าข่าวสารการก�ากับดูแล เพ่ือน�าเสนอข่าวสารการประชุมคณะกรรมการ กปภ. รวมถึงคณะกรรมการ/
อนุกรรมการชุดต่างๆ ให้คณะผู้บริหารและพนักงานรับรู้ข่าวสารร่วมกัน

5. จัดประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/อนุกรรมการ เพื่อชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน SE-AM 
รวมถงึการจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุและการน�าเสนอ (PowerPoint) ให้มสีาระส�าคญัครบถ้วน อ่านง่าย และสะดวก
ต่อการท�าความเข้าใจ อกีทัง้สนบัสนนุให้คณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ/อนกุรรมการชดุต่างๆ ได้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ กปภ.
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ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ.ประกอบดวยประธานกรรมการ อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมอนามัย  ผูวาการ กปภ. และกรรมการอื่น ไมเกิน 7 คนเปนกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรี
เปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งผูวาการ กปภ. เปนเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยตําแหนง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการจะตองมคีณุสมบตั ิตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญติั กปภ. พ.ศ. 2522  รวมทัง้ตองมคีณุสมบตัแิละไมมลัีกษณะ
ตองหาม ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ในกรณีที่กรรมการซึ่ง คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง
กอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง 
ใหผู ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยู ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของกรรมการ
ซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว และหากพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ตามมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522

ในปงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการ กปภ. มีจํานวน 9 คน  ดังนี้

1.2 โครงสรางของคณะกรรมการ กปภ. 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
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รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 2563 (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)

ชื่อ - สกุล

DP ธุรกิจ

การด�ารงต�าแหน่ง

คุณสมบัติตามแนวทาง
การแต่งตั้งกรรมการ

รัฐวิสาหกิจต�าแหน่งในคณะกรรมการ

1. นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ

2.  อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

 (นายชยพล   ธิติศักดิ์) *

 (นายมณฑล   สุดประเสริฐ) *

3. อธิบดีกรมอนามัย

 (แพทย์หญงิพรรณพิมล วปิลุากร)

4. พลโท พงษ์สวัสดิ ์  พรรณจติต์ 

5.  นายธิบดี   วัฒนกุล

6.  นางมยุรศิริ   พงษ์ธรานนท์

7.  นายธวัช   ผลความดี

8.  นายสมชัย   สวัสดีผล

9. ผู้ว่าการ กปภ.

 (นายนพรตัน์   เมธาวีกลุชัย) **

 (นายกฤษฎา   ศังขมณี) **

 รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

 รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.

ประธานกรรมการ

(ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย)

กรรมการ

(โดยต�าแหน่ง)

กรรมการ

(โดยต�าแหน่ง)

กรรมการ

กรรมการ

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(โดยต�าแหน่ง)

วันที่ 17 กันยายน 2562 -

ปัจจุบัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

14 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -  

ปัจจุบัน

วนัที ่29 พฤศจิกายน 2559 -

ปัจจุบัน

วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2562 - 

ปัจจุบัน

วันที่ 17 กันยายน 2562 -

ปัจจุบัน

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

วันที่ 17 กันยายน 2562 -

ปัจจุบัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 -          

7 เมษายน 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 -

ปัจจุบัน



















หมายเหตุ    * นายชยพล  ธติศัิกดิ ์อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรรมการ กปภ. (โดยต�าแหน่ง) พ้นจากต�าแหน่งเนือ่งจาก 
  ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 **  นายนพรตัน์  เมธาวกีลุชยั ผูว่้าการ กปภ. พ้นจากต�าแหน่งเนือ่งจากครบก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งตามสญัญาจ้าง 
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นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ

แพทยหญิงพรรณพิมล  วิปุลากร
กรรมการ

พลโท พงษสวัสดิ์  พรรณจิตต
กรรมการ

นายธิบดี  วัฒนกุล
กรรมการ

นายกฤษฎา  ศังขมณี
กรรมการและเลขานุการ

 นางมยุรศิริ  พงษธรานนท 
กรรมการ

นายธวัช  ผลความดี
กรรมการ

นายสมชัย  สวัสดีผล 
กรรมการ

คณะกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2563  ดังนี้
1) วางนโยบายและก�ากับ ควบคุม (Monitoring) การด�าเนินกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายและมติของ 

คณะกรรมการ รวมถึงการวางข้อบังคับต่าง ๆ  ตามที่พระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 ได้ให้อ�านาจไว้
2) ดแูลการบรหิารกจิการ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้กบัคณะกรรมการ 

ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้
 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 (2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
 (3)  ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ กปภ. และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กปภ. 

(Duty of Obedience)
 (4)  ปฏบิติัหน้าทีต่่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
3) คณะกรรมการ กปภ. จะต้องเป็นผู้น�าในการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การด�าเนินกิจการดังนี้
 (1)  พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ  กระจายไปยังพนักงานทุกระดับ
 (2)  ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์ นโยบายที่ส�าคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และ 

แผนปฏิบัติการต่าง ๆ  พร้อมทั้งติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ
 (3)  ด�าเนินการสรรหาผู้ว่าการ ประเมินผลการด�าเนินงาน และก�าหนดค่าตอบแทน
4) ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยก�ากับดูแลระบบการบริหารจัดการ

องค์กร ได้แก่ 
 (1)  ระบบการตรวจสอบภายใน 
 (2)  ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 (3)  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
 (4)  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งน้ี ได้มีการก�ากับดูแลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของระบบงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนประเมิน 

และติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้ รวมท้ังก�ากบัดแูล ให้มกีารรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชี 
ทีถ่กูต้อง ครบถ้วนและน่าเชือ่ถอื ตลอดจนการให้การสนบัสนนุและตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและมตคิณะกรรมการ 
กปภ. อย่างสม�่าเสมอ

5) มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อก�ากับดูแลและกลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการ กปภ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามนโยบาย 
ที่ก�าหนด
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	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ	 กปภ.	 เป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดย่อย	 ตามมาตรา	 13	 แห่งพระราชบัญญัติ	 กปภ.	 พ.ศ.	2522	 เพื่อก�ากับดูแล	 และกล่ันกรองงาน
ในการด�าเนินงานต่าง	ๆ 	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	จ�านวน	10	คณะ	มีรายละเอียดดังนี้	

	 1.	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
	 	 ระหว่างวันที่	23	พฤษภาคม	2561	ถึง	22	พฤษภาคม	2563	และวันที่	1	มิถุนายน	2563	ถึง	ปัจจุบัน		ประกอบด้วย	
      พลโท	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์		 	 ประธานกรรมการ
  
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 ด�าเนินการตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์		พ.ศ.	2543		ดังนี้
	 	 (1)	 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
	 	 (2)	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
	 	 (3)		พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
	 	 (4)		ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน	 รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
					 	 (5)		ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.
	 	 ระหว่างวันที่	26	กันยายน	2562	ถึง	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย	
	 	 1.	นายธิบดี	 วัฒนกุล			 ประธานกรรมการ
	 	 2.	อธิบดีกรมอนามัย														 กรรมการ	
	 	 3.	นางมยุรศิริ	 พงษ์ธรานนท์	 กรรมการ			 	 	
	 	 4.	นายสมชัย		 สวัสดีผล	 กรรมการ
 
 	 อ�านาจหน้าที่	
	 	 1.	 จัดท�ากฎบัตรว่าด้วย	 การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน	 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	 กปภ.	และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าว	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง			 	 	 	 	
	 	 2.	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	 กระบวนการก�ากับดูแลท่ีดี	 และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
	 	 3.		สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ	
	 	 4.		สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบงัคับ	วิธีปฏิบตัิงาน	มติคณะรฐัมนตรี	ประกาศ	หรือ
ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	
	 	 5.		สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ	กปภ.	
	 	 6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	

1.3 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ กปภ. และอํานาจหนาที่ของแตละคณะ
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  7.  เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการพจิารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลือ่นชัน้ เลือ่นต�าแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ) 
  8.  ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด 
ที่เห็นว่าจ�าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.  
  9.  รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อคณะกรรมการ 
กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ ภายในหกสบิวนันบัแต่วันสิน้สดุในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�าเนนิงานในไตรมาสทีส่ี่ 
ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี  พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง 
เพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงิน
  10. ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย 
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งคร้ัง  รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
  11. เปิดเผยรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี
ในรายงานประจ�าปีของ กปภ. 
  12. ด�าเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ชุดก่อน 
  13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

 3. คณะกรรมการอิสระ 
  ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1. อธิบดีกรมอนามัย  ประธานกรรมการ  
  2.  พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต ์ รองประธานกรรมการ  
  3.  นายธิบดี วัฒนกุล กรรมการ
  4.  นายสมชัย สวัสดีผล กรรมการ  
  
  อ�านาจหน้าที่ 
  1. กรรมการมบีทบาทในการดูแลรกัษาผลประโยชน์ของ กปภ.โดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจใด ๆ  หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์อื่นใด ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
  2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่ส�าคัญ  
และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่น ๆ  หรือ
ของฝ่ายบรหิาร กรณทีีต่นมีความเหน็แย้ง และสามารถท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่น หรอืยบัยัง้การด�าเนนิการต่าง ๆ  ได้อย่างแท้จรงิ 
  3.  ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้มีส่วนได้เสียได้รับความคุ้มครอง และ กปภ. 
มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
  4.  ควรมีส่วนในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ให้อยู่ในกรอบการด�าเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
  5.  เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการต่าง ๆ  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�าโดยสม�่าเสมอ รวมท้ัง  
ให้ค�าแนะน�า หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�าคัญที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการ กปภ.
  6.  มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  7.  ท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�าทุกปี
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	 4.	 คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ	กปภ.	
	 	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	ถึง	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย	
	 	 1.	 นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 2.		ผู้ว่าการ	กปภ.		 	 อนุกรรมการ
 
  อ�านาจหน้าที่	
	 	 1.	 พิจารณาให้ความเห็นเรื่องต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับกฎหมาย	สัญญา	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่งของ	กปภ.	ในกรณีมีปัญหา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
	 	 2.	 พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง	การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่น	ๆ 	ในลักษณะเดียวกันของ	กปภ.	
	 	 3.	 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง	 ตามข้อบังคับ	 กปภ.	ว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่ง	 
อัตราเงินเดือน	การบรรจ	ุการแต่งตั้ง	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การถอดถอนระเบียบวินัย	การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน	พ.ศ.	2522		ข้อบงัคบั	กปภ.	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏบัิตเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที	่กปภ.	พ.ศ.	2546	
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539
	 	 4.	 พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับ	 การร้องทุกข์	 ตามข้อบังคับ	 กปภ.	ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 
พ.ศ.	2524	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ	กปภ.	พิจารณาสั่งการ
	 	 5.		พิจารณากลัน่กรอง	เรือ่งเสนอขออนุมตัจิดัซ้ือจดัจ้าง	ท่ีมวีงเงนิเกนิอ�านาจผูว่้าการ	กปภ.	เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ	
กปภ.	พิจารณาสั่งการ
	 	 6.		ด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ	กปภ.	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย
	 	 7.		ให้ค�าแนะน�าหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ	กปภ.	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

	 5.	 คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร	
	 	 ระหว่างวันที่	9	ตุลาคม	2562	ถึง	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย	
	 	 1.		นายธวัช	 ผลความดี	 ประธานอนุกรรมการ
	 	 2.		อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 รองประธานอนุกรรมการ	
	 	 3.		นายสมชัย	 สวัสดีผล	 อนุกรรมการ
	 	 4.		ผู้ว่าการ	กปภ.			 อนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่	
	 	 1.		กลั่นกรองการด�าเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจ�าปีของ	 กปภ.	 ตลอดจนแผนการด�าเนินงานด้านการเงินและ 
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	กปภ.
	 	 2.		พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน	 100	 ล้านบาท	 และพิจารณากล่ันกรอง 
ความเหมาะสมของโครงการเพือ่การพฒันาประจ�าปีของ	กปภ.	 ทุกวงเงนิโครงการทีจ่ะเสนอขอมตคิณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบ
ให้ด�าเนินการ
	 	 3.		เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดท่ีเหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ	 กปภ.	รวมทั้งจัดท�า 
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
	 	 4.		พิจารณา/ทบทวนกรอบ	ทศิทาง	ยทุธศาสตร์	และแผนกลยทุธ์การด�าเนนิงานด้านทรัพยากรบคุคล	การเงนิการลงทุน	
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
	 	 5.		ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	การเงินการลงทุน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
	 	 6.	 ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านทรัพยากรบคุคล	การเงนิการลงทุน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
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  7.  กลัน่กรองเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาองค์กรสูค่วามย่ังยนื ทีอ่ยูน่อกเหนอือ�านาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการชดุอืน่
  8.  ก�ากับดูแลการขับเคลื่อน และติดตามการด�าเนินงานด้านน�้าสูญเสียของ กปภ.
  9.  เสนอแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
  10.  ด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

 6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. 
  ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน  ประกอบด้วย 
  1. นางมยุรศิร ิ พงษ์ธรานนท ์ ประธานอนุกรรมการ  
  2.  อธิบดีกรมอนามัย รองประธานอนุกรรมการ  
  3.  นายธิบดี  วัฒนกุล  อนุกรรมการ
  4.  ผู้ว่าการ กปภ.  อนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  พิจารณาให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบริหารความเสีย่ง
อย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่งทัว่ทัง้องค์กร เพือ่มัน่ใจได้ว่าความเสีย่งทีส่�าคญัทกุด้านขององค์กรได้รบัการบรหิารจดัการอย่างเพยีงพอ 
และเหมาะสม 
  2.  ก�ากับ ดูแลและติดตามการด�าเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมท้ังการปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ. 
  3.  พิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี
ของการควบคุมภายใน รวมถงึการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผน หรอืแนวทางทีก่�าหนด เพือ่เพิม่มาตรฐานและความเพยีงพอ
ของกระบวนการควบคุมภายใน สู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4.  ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

 7. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
  ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต ์ ประธานอนุกรรมการ  
  2.  นางมยุรศิร ิ พงษ์ธรานนท ์ รองประธานอนุกรรมการ  
  3.  ผู้ว่าการ กปภ.   อนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ กปภ. ให้สอดคล้องกบับริบทขององค์กร 
และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียม เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนา กปภ. สู่ความยั่งยืน
  2. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มีความเหมาะสมอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
  3. น�าเสนอแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ�าปีด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในกระบวนการ ให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  4.  ติดตามให้มีการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ง
  5.  ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ 
และมีผลในทางปฏิบัติ
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	 	 6.		ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ		ผู้บริหาร		ผู้ปฏิบัติงาน	ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ	กปภ.	
เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ	CSR	ของ	กปภ.
	 	 7.		ติดตามผลการด�าเนินงาน	และรายงานต่อคณะกรรมการ	กปภ.
	 	 8.		ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย	

	 8.	 คณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
	 	 ระหว่างวันที่	31	ตุลาคม	2562		ถึง	ปัจจุบัน		ประกอบด้วย	
	 	 1.		นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ		 ประธานอนุกรรมการ
	 	 2.		พลโท	พงษ์สวัสดิ์	 พรรณจิตต์	 รองประธานอนุกรรมการ		
	 	 3.		ผู้ว่าการ	กปภ.		 	 อนุกรรมการ

 	 อ�านาจหน้าที่	
	 	 1.		ให้ค�าปรึกษา	และให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานของ	กปภ.	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย	
	 	 2.		ประสานงานและตดิตามเร่งรดั	เรือ่งการขออนญุาตจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้แก่	การขอใช้ท่ีดนิ	แหล่งน�า้	การก่อสร้าง
สิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้	การก่อสร้างวางท่อประปา	และอืน่ๆ	เพือ่ให้การก่อสร้างระบบประปาสามารถด�าเนนิการได้ตามแผนทีก่�าหนดไว้
	 	 3.		ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการโครงการลงทุนของ	กปภ.
	 	 4.		รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ	กปภ.	ทราบทุกเดือน	
	 	 5.		ด�าเนินการอื่น	ๆ 	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

	 9.	 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�า้
	 	 ระหว่างวันที่	9	ตุลาคม	2562		ถึง	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย	
	 	 1.		นายฉัตรชัย	 	 พรหมเลิศ	 ประธานอนุกรรมการ
	 	 2.		พลโท	พงษ์สวัสดิ์	 พรรณจิตต์	 รองประธานอนุกรรมการ	
	 	 3.		นายธวัช	 	 ผลความดี	 อนุกรรมการ
  
 	 อ�านาจหน้าที่	
	 	 1.		ก�ากับดูแล	และให้ข้อแนะน�าการด�าเนินการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบของ	กปภ.
	 	 2.		ให้ข้อเสนอแนะการจดัการและบริหารจดัการแหล่งน�า้ในการผลติน�า้ประปาของ	กปภ.	ให้เพยีงพอ	และมคุีณภาพ
เหมาะสมอย่างยั่งยืน
	 	 3.		กลัน่กรองการด�าเนินงานและศกัยภาพแหล่งน�า้ของโครงการปรับปรงุระบบประปาของ	กปภ.	เพือ่บรหิารจดัการน�า้
ทั้งระบบ
	 	 4.		วเิคราะห์สาเหตทุีแ่ท้จรงิของปัญหาการบรหิารจดัการน�า้ทัง้ระบบ	ในแต่ละพืน้ท่ีให้บรกิารของ	กปภ.	เพือ่พจิารณา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่			 	 	 	 	
	 	 5.	 กลั่นกรองแผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน�้าของ	 กปภ.	 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 และ
กระทรวงมหาดไทย
	 	 6.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาด�าเนินการบริหารจัดการน�้า
	 	 7.		รายงานผลการด�าเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	และแนวทางการด�าเนินการให้คณะกรรมการ	กปภ.	ทราบ
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 10. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
  ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ 
  2.  อธิบดีกรมอนามัย  รองประธานอนุกรรมการ 
  3.  พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต ์ อนุกรรมการ 
  4.  นางมยุรศิร ิ พงษ์ธรานนท ์ อนุกรรมการ  
  
  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI)  
ที่ผู้ว่าการ กปภ. จะต้องด�าเนินการ 
  2.  ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนที่ก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ 
  3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ก�าหนด 
  4.  พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี
  5. พิจารณากลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติงานท่ีผู้ว่าการได้ประเมินผลแล้ว เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาต่อไป
  6. ด�าเนินงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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คณะกรรมการ	กปภ.
(ประชุม	15	ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม	12	ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.
(ประชุม	9	ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม	2	ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ	กปภ.

(ประชุม	13	ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม	11	ครั้ง)

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน		กปภ.

(ประชุม	8	ครัง้)

คณะอนกุรรมการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี
และความรับผดิชอบต่อสงัคมของ		กปภ.

(ประชมุ	5	ครัง้)

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�าเนินงานตามนโยบาย

(ประชุม	7	ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า
(ประชุม	2	ครั้ง)

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ	กปภ.

(ประชุม	2	ครั้ง)
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คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 15 ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.

(ประชุม 13 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 11 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน  กปภ.

(ประชุม 8 ครัง้)

คณะอนุกรรมการก�ากับดแูลกิจการที่ดี
และความรับผดิชอบต่อสงัคมของ  กปภ.

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�าเนินงานตามนโยบาย

(ประชุม 7 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.

(ประชุม 2 ครั้ง)
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หน่วย	:	ล้านบาท

	 ประเภทรายการ	 ปี	2561	 ปี	2562	 ปี	2563

เงินเดือน	 11.14	 17.21	 14.88

โบนัส	 1.23	 1.65	 0.90

เงินตอบแทนพิเศษ	 0.03	 0.08	 0.10

ผลประโยชน์อื่น	ๆ 	 1.61	 2.59	 2.73

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 10.26	 13.77	 13.26

                             รวม	 24.27	 35.30	 31.87

1.5 คาตอบแทนของผูบริหาร
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การด�าเนินนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. ถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในวาระส�าคัญ 
ที่สอดแทรกอยู ่ในนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดย กปภ. คาดหวังให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
คณะท�างาน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กปภ. ทุกคน ตระหนักว่าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่ 
และความรบัผดิชอบทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจ ยดึม่ัน และปฏบิติัพร้อมทัง้รายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิีก่่อให้เกดิความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ และป้องกันมิให้ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจเลือกระหว่างประโยชน์ของตนเองและของหน่วยงาน

 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับคณะกรรมการ กปภ.
ส�าหรบัคณะกรรมการทีมิ่ได้ปฏบิติังานให้ กปภ. เตม็เวลา แต่มคีวามจ�าเป็นต้องร่วมประชมุเพือ่พิจารณาหรอืวนิจิฉัยส่ังการ

ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของ กปภ. รวมอยู่ด้วยนั้น กปภ. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการท้ังหมดมีหน้าที่
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

(1)  การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ดังนี้
 -  ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 -  กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
(2)  กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการรับรองตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง  

และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
(3)  กรณมีีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากกรรมการ คูส่มรส หรอืบคุคลในครอบครวั มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ให้รายงานโดยทันทีต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น และให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) แจ้งกรณีดังกล่าวต่อส�านักตรวจสอบ
ของ กปภ.

โดยถือว่าการกระท�าหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(1)  การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2)  เป็นคูส่ญัญาหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสียในสญัญาทีท่�ากบั กปภ. หรือประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบั กปภ. 

ซึ่งท�าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ. 

(3) การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส�าคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ 
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซ่ึงท�าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับ 
ผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการ 
ของ กปภ. เว้นแต่การด�ารงต�าแหน่งที่ กปภ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้ถือว่าการกระท�าในข้อ (1) – (3) ของคู่สมรส
ของกรรมการ เป็นการกระท�าของกรรมการด้วย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
กปภ. ก�าหนดให้ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ว่าการน�าเสนอต่อ

ประธานกรรมการ กปภ. และผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงผู้ว่าการในกรณีดังต่อไปนี้
(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งหน้าที่ คือ มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือบรรจุเข้าท�างานใหม่
(3) เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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โดยถือว่าการกระท�าหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
(1)		การใช้ข้อมูลของ	กปภ.	เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2)		การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ	 กปภ.	 หรือ

กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ	กปภ.	เว้นแต่การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการ	หรือต�าแหน่งการบริหารอื่นที่	 
กปภ.	มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร	

(3)	 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญในกิจการที่เป็น 
คู่สัญญากับ	กปภ.

ทั้งน้ี	 ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจะต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ในเรื่องใดเป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล	ให้ความเห็น	หรือมีอ�านาจสั่งการในเรื่องนั้น	ๆ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือการให้ของขวัญ
กปภ.ก�าหนดให้การรับหรือการให้ของขวัญท่ีนอกเหนือจากของขวัญอันควรได้หรือควรให้ตามกฎหมาย	 กฎ	 หรือ 

ข้อบงัคบั	ทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย	หรอืเกนิกว่าทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
ก�าหนดไว้	 เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เว้นแต่จะเป็นการรับของขวัญที่มีเหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะต้องรับเพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ	 หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	 โดยให้น�าบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563136

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยตระหนักถงึความส�าคญัในการด�าเนนิกจิการของ กปภ. ด้วยความโปร่งใส และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ไม่ให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งยังเป็นเครื่องมือ และกลไกที่จะท�าให้ กปภ. มีการก�ากับที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ารายการของ กปภ.  
เป็นไปอย่างโปร่งใส และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบทุกครั้งหากมีความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อ 

 ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลีย่งการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนักบั กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้ง 

 ทางผลประโยชน์
3. กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีรายการเกี่ยวโยงกันจะไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้
4. ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร จะต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น ให้ด�าเนินการ ดังนี้
 (1) กรณีกรรมการเห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการเก่ียวโยงกัน ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน และให้แจ้ง 

  คณะกรรมการที่มีอ�านาจพิจารณาทราบ
 (2) ผูบ้รหิารเหน็เองว่าตนเป็นผูมี้รายการเก่ียวโยงกนั ให้หยดุการพจิารณาเรือ่งนัน้ไว้ก่อน และให้แจ้งผูบ้งัคบับญัชา 

  เหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ
 (3) ถ้ามีผู้คัดค้านว่ากรรมการ ผู้บริหาร มีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หากผู้นั้นเห็นตนไม่มีเหตุตามท่ีคัดค้านนั้น ผู้นั้น 

  จะท�าการพิจารณาเร่ืองต่อไปกไ็ด้ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ  ท่ีมีอ�านาจพจิารณาหรือผูบ้งัคบับัญชาเหนอืช้ันตน 
  ขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ แล้วแต่กรณี

 (4) ผู ้บังคับบัญชาของผู ้นั้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจพิจารณา ซึ่งผู ้นั้นเป็นกรรมการอยู ่มีค�าส่ังหรือมต ิ
  โดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าให้ผู้นั้นมีอ�านาจในการพิจารณาเรื่องนั้นหรือไม่

นอกเหนือจากนโยบายและแนวทางข้างต้น ส�านักตรวจสอบได้ก�าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็นที่ไว้วางใจต้องเลือกระหว่าง 
หน้าทีแ่ละผลประโยชน์ส่วนตัว  ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมส่ีวนท�าให้เกดิความยุง่ยากในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ส�าเรจ็อย่างไม่ล�าเอยีง  
และสามารถสร้างภาพของความไม่ถกูต้องทีจ่ะค่อย ๆ  บ่ันทอนความเช่ือมัน่และความสามารถของผูต้รวจสอบในการปฏบิตัหิน้าที่
ในความรับผิดชอบอย่างเที่ยงธรรมได้

ดังนั้น ผู้บริหารและทีมผู้ตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทุกครั้งตามสายบังคับบัญชาถึงผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ) ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับต้องสอบทานอย่างรัดกุม 
นอกจากนีย้งัมีการช่วยตรวจสอบโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอกีส่วนหนึง่ด้วย มกีารรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 
กรณมีคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะหลกีเลีย่งการเข้าปฏบิตังิานตรวจสอบ ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ของส�านักตรวจสอบ เป็นไปตามประกาศส�านักตรวจสอบ เรื่อง นโยบายความเป็นอิสระความเที่ยงธรรม และการด�าเนินการ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.7 แนวทางการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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รายชื่อบริษัท
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รายชื่อคณะกรรมการ กปภ.
ณ 30 กันยายน 2563

รายชื่อบริษัท

1.8 การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม
ในการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจ�าปี 2563
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การด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมในการประปาส่วนภูมิภาค-บริษัทย่อย

การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจ�าปี 2563

บรษิทัที ่กปภ. ถือหุน้

 EWG PTW
 ที ่ รายช่ือ กปภ. หมายเหตุ

 1 นายกฤษฎา  ศังขมณ ี  /  

 2 นายสุรชัย  เชื้อแพ่ง    

 3 นายบ�ารุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ  /  

 4 นางสาวอัจฉริยา  อภัยวงค์    

 5 นายหลักชัย  พัฒนเจริญ    

 6 นายมงคล  วัลยะเสวี    

 7 นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา  /  

 8 นายชโยดม  กาญจโนมัย   / 

หมายเหตุ:  สัญลักษณ์  (  ) : ผู้ว่าการ  (  ) : ผู้บริหาร  ( / ) : กรรมการ  
 EWG คือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
 PTW คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด
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รายการระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ลักษณะของรายการ
รายการสัญญาซื้อขายน�า้ประปารูปแบบด�าเนินการ BOO (Build-Own-Operate)  
การประปาส่วนภูมิภาค ได้ท�าสัญญารูปแบบด�าเนินการ BOO (Build-Own-Operate) กับบริษัท จัดการและพัฒนา

ทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) ตามสญัญาเลขที ่ฝกม. 1/2547 เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2547 ลงทนุก่อสร้างระบบผลิต-
จ่ายน�า้ประปาระบบ Reverse Osmosis (RO) พร้อมทัง้ด�าเนนิการผลติและขายน�า้ให้แก่การประปาส่วนภมูภิาคสาขาเกาะสมยุ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการสัญญารูปแบบด�าเนินการโครงการให้สิทธิเช่าบริหารและด�าเนินกิจการระบบประปาสัตหีบ
การประปาส่วนภูมภิาค ได้ท�าสญัญารปูแบบด�าเนนิการโครงการให้สิทธเิช่าบรหิารและด�าเนนิกิจการระบบประปาสตัหบี 

กบับรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) ตามสัญญาเลขที ่130/2543 เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2543 
โดยมีขอบเขตการบริหารจัดการระบบประปาทั้งหมด รวมถึงระบบน�้าดิบ ระบบผลิต ระบบจ่ายน�้า และระบบจัดเก็บรายได้  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

 
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับการเข้าท�ารายการซื้อ/ขาย และ/หรือให้/รับบริการจากบริษัทร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ร่วมกัน และลูกค้าของทั้งสองฝ่ายได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ขาย 
หรอืให้/รบับรกิารจากบรษิทัร่วม เป็นไปตามทีต่กลงกนัในสญัญา โดยทีม่ไิด้มีวตัถปุระสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั 
หรือมีรายการใด ๆ  เป็นพิเศษ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต
ส�าหรับรายการระหว่างกันของการประปาส่วนภูมิภาคในอนาคต กับบริษัทร่วม จะเป็นรายการท่ีด�าเนินการทางธุรกิจ 

ตามปกติเช่นเดมิ ไม่มรีายการใดเป็นพเิศษ และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั การเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นไป 
ตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

1.9 รายการระหว่างกัน
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CSR@PWA ปี 2563
กปภ. เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส�าคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการด�าเนินกิจการประปาอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2563  โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ CSR 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน กปภ. ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ จึงด�าเนิน
โครงการ กปภ. รกัษ์ชมุชน โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ทีป่ระชาชนในพืน้ท่ีจะได้รบัอย่างแท้จรงิ เช่น  การปรบัปรงุพืน้ทีส่าธารณะ 
ทีช่มุชนใช้ร่วมกนั ปลกูต้นไม้ ปรบัปรุงสวนสาธารณะ ปรบัปรงุห้องน�า้วดั ฯลฯ กิจกรรมการอนรุกัษ์/ฟ้ืนฟูพืน้ทีภ่มูทิศัน์รอบแหล่งน�า้/
ที่ดิน กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแก่ชุมชน เป็นต้น 

2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม กปภ. ให้ความส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อทุกชีวิต อีกทั้งตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรน�้าที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในมิติของการขาดแคลนน�้าสะอาด 
จึงมุ่งปลูกจิตส�านึกของพนักงาน กปภ. และชุมชนโดยรอบให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้า โดยด�าเนินโครงการ 
กปภ. ปลกูป่าต้นน�า้เพือ่แผ่นดินเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
(Father’s Land)  มีเป้าหมายปลูกป่าต่อเนื่องจนครบ 2,000 ไร่ พร้อมทั้งบ�ารุงรักษาป่า ก่อสร้างแนวกันไฟป่า และกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ต้นน�า้ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเสริม “กปภ. รวมพลังสร้างฝายต้นน�้า สานต่อท่ีพ่อท�า” เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสร้างความชุ่มชื้น 
และอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศดีขึ้น รวมทั้งช่วยชะลอความเร็วการไหลของน�้า และเพื่อความเป็นอยู ่ที่ดีของสัตว์ป่า 
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแห่งนี้

1.10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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3.		ด้านการใส่ใจผู้บรโิภค	เพราะไม่ใช่แค่ลกูค้าเท่าน้ันท่ี	กปภ.	ใส่ใจ	แต่ยงัให้ความส�าคัญกบัประชาชนท่ีไม่ใช่ลกูค้าเช่นกนั
 3.1	 โครงการ	 กปภ.	ส่งน�า้ใจให้น�า้ดืม่	 (PWA	Care)	กปภ.	 ผลติและเตรยีมน�า้ดืม่บรรจขุวดไว้เพือ่สนบัสนนุน�า้ดืม่	
แจกให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนท่ีได้รับความทุกข์ร้อนจาก
สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ	

	 3.2	 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า	 (DSM)	 กปภ.	รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกให้ผู้ใช้น�้า
ใช้น�้าอย่างประหยัดรู้คุณค่า	ตามแนวคิด	“Save	Water,	You	make	it”	

ทั้งนี้	 ในปี	 2563	 มีผู้ได้รับประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 รวมทั้งสิ้น	 915,948	 คน		
7,815	ครัวเรือน	120	หน่วยงาน

นอกเหนือจากการด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	ดังกล่าว	กปภ.	ยังเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในรั้ว	กปภ.	รอบรั้ว	กปภ.	และนอกรั้ว	กปภ.	ดังนี้	

ดูแลในรั้ว	 กปภ.	 คือ	 ดูแลพนักงาน	 โดยจะจัดเป็นรูปแบบกิจกรรม	 CSR	 ภายใน	 กปภ.	 เช่น	 มอบทุนการศึกษาแก่
บุตรหลานพนักงาน	 กปภ.	 มอบทุนช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณ	 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของศูนย์เลี้ยงเด็ก	 กปภ.	 รวมทั้ง
สนับสนุนงานกีฬารัฐวิสาหกิจและกีฬาภายใน	กปภ.	
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ดแูลรอบรัว้ กปภ. คือดูแลชมุชนโดยรอบ กปภ. สาขาให้มคีณุภาพชีวิตทีด่ไีด้รบัความสะดวกปลอดภยั เช่น ร่วมกบัอ�าเภอ
หรือจังหวัดออกหน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการอ�าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นต้น

ดูแลนอกรั้ว กปภ. คือ ดูแลประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการหรือกิจกรรม CSR เช่น โครงการ กปภ. อาสาดูแลประปา 
เพื่อปวงชน โครงการปันน�า้ใจจ่ายน�า้ประปา โครงการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โครงการน�้าประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  โครงการน�้าสะอาดในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รวมถึง 
ให้การสนับสนุนมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในการติดตั้งจุดบริการน�้าดื่มในสวนสาธารณะ

โดยรวมแล้วมีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 3,417,022 คน 179,586 ครัวเรือน 317 หน่วยงาน 37 โรงเรียน

จากผลการด�าเนินงาน CSR ข้างต้น แสดงให้เห็นถึง กปภ. เป็นองค์กรท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม อย่างมคีวามเป็นระบบ  
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีส่วนร่วม และสร้างเครือข่าย โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะผ่านการด�าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม CSR ที่พนักงานร่วมคิดร่วมท�าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาปรบัปรงุอตัราและหลกัเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบักรรมการรัฐวิสาหกจิและ
กรรมการอืน่ในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างานอืน่เพือ่ให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และสร้างแรงจูงใจ 
ในการท�าหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนมีอัตราท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ม ี
มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 ก�าหนดอตัราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ในการน�ามติคณะรัฐมนตรีไปใช้ในการปฏิบัติ

คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่น โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งก�าหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่น  ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
 -  กรรมการ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท/คน/เดือน
 -  ในกรณีทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งไม่เตม็เดอืน ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน ตามสดัส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 
 -  ประธานกรรมการ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการ
2.  เบี้ยประชุม
 2.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ กปภ.
  นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ กปภ. กปภ. จะจ่ายเบีย้ประชมุให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นรายคร้ัง โดย
  -  กรรมการ กปภ. ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน 
  -  ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมกรรมการ
  ทัง้นี ้ให้จ่ายเป็นรายครัง้ เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ เดอืนละ 1 ครัง้ ในกรณท่ีีมเีหตสุมควร อาจพจิารณา

จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้ง/เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี  
 2.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานอื่น 
  กรรมการ กปภ. ได้รับในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการ กปภ. (ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้รับ  

10,000 บาท ในฐานะประธานกรรมการชุดย่อยได้รับ 12,500 บาท) โดยได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ 
คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

ส�าหรบัการจ่ายโบนสั กรรมการ กปภ. ได้รบัเงนิโบนสัตามผลการด�าเนนิงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบั กปภ. ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสส�าหรับกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างประจ�าของ กปภ. พ.ศ. 2558 ซ่ึงก�าหนดหลักเกณฑ ์
การจ่ายโบนัสกรรมการ  ดังนี้ 

  1.  กรรมการ หมายความถึง ประธานกรรมการ และกรรมการ กปภ. 
  2.  กรรมการ กปภ.ที่มีสิทธิได้รับโบนัส ต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอยู่ในปีที่มีก�าไรสุทธิเพื่อจัดสรร

เป็นโบนัส 
  3.  กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งหรอืทีไ่ด้รับแต่งตัง้ ในระหว่างปีทีม่กี�าไรสทุธเิพือ่จดัสรรเป็นโบนสัให้ได้รบัโบนสั

ลดลงตามส่วน 
  4.  วธิกีารค�านวณก�าไรสทุธปิระจ�าปี เพือ่จดัสรรเป็นโบนสั เพือ่จ่ายให้แก่กรรมการ เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงั

ก�าหนด 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังให้ กปภ. จ่ายโบนัสแก่กรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556  

ที่ก�าหนดว่า การจัดสรรโบนัสกรรมการ ส�าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในระบบประเมินผลให้ได้เงินโบนัสตามเกณฑ์ฐาน และบวก 
หรือหักตามอัตราที่ก�าหนดไว้ส�าหรับแต่ละช่วงคะแนนประเมินผลที่ได้รับ

1.11 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563144

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

- ผู้บริหารสูงสุด

 (ผู้ว่าการที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน) 

 1) ค่าตอบแทนคงที ่(เงินเดอืน) ก�าหนด 

กรอบอัตราค่าตอบแทนคงท่ีข้ันต�่า - ข้ันสูง 

ของต�าแหน่งผูว่้าการ  กปภ. เท่ากบั 250,000-   

450,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ให้ใช้ตลอด 

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยการปรับ 

เพิ่มค่าตอบแทนคงที่ประจ�าปีปรับเพิ่มได ้

ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงท่ี 

ที่ได้รับในปัจจุบัน ท้ังนี้จะต้องเป็นไป 

ตามระดับผลงานที่ ถู กประ เมิน โดย 

คณะกรรมการ กปภ.

 2) ค่าตอบแทนผันแปร (จ่ายภายหลัง   

การประเมินผลงานตอนสิ้นปี) ในอัตรา 

ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวม  

ขึ้นอยู ่กับผลประกอบการและผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน

- ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ

 บัญชีโครงสร ้างอัตราเงินเดือนของ

พนกังานตัง้แต่ระดบัรองลงมาจากผู้บรหิาร

สูงสุด เช่น รองผู ้ว่าการ หรือต�าแหน่ง 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าต�าแหน่ง 

ดังกล่าว ให้เป็นไปตามบัญชีโครงสร้าง

อัตราเงินเดือนที่ใช้อยู ่ในปัจจุบัน โดย 

ไม่ผูกติดกับเงินเดือนของผู้บริหารสูงสุด

1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 

ท่ี กค. 0209.1/ว.99   ลงวนัที ่21 กนัยายน 

2543 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 

การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

ตามสัญญาจ้าง

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 

ที่ กค 0813/5347 ลงวันที่ 24 มีนาคม 

2548 เรื่อง การก�าหนดค่าตอบแทน 

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย 
การก�าหนดต�าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน การบรรจ ุ
การแต่งตัง้ การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน การถอดถอน 
ระเบียบวินัย การลงโทษและอุทธรณ์ 
การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 และ
ฉบับท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 35) พ.ศ. 2561

1. ค่าตอบแทน/เงินเดอืน

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง1.12

 รายการ ต�าแหน่ง ข้อกฎหมาย/หลักเกณฑ์



Annual Report 2020145Provincial Waterworks Authority

-	 ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
	 หลักเกณฑ์
	 	 การจ่ายโบนัสพนักงานส�าหรับผู้ด�ารง
ต�าแหน่งรองผู้ว่าการ	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 หรือ 
ต�าแหน ่งที่ เทียบเท ่า	 ให ้ เป ็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ	กปภ.	ก�าหนด	
ดังนี้
การจ ่ายโบนัสส�าหรับรองผู ้ว ่ าการ
แบ่งเป็น	2	ส่วน
ส่วนที่	1	จ�านวนร้อยละ	90	ของเงินโบนัส
ของรองผู้ว่าการแต่ละคน
ส่วนที่	2	จ ่ายตามผลคะแนนประเมิน 
ตามระบบ	 BSC	 ค�านวณจากผลรวม 
ของเงินโบนัสที่เหลือจากส่วนที่	 1	 ของ 
รองผู้ว่าการทุกคน

-		ผู้บริหารสูงสุด
	 (ผู้ว่าการในฐานะกรรมการ)

1)	 ข้อบังคับ	กปภ.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วธิกีารจ่ายโบนสัส�าหรบักรรมการ	พนกังาน
และลกูจ้างประจ�าของการประปาส่วนภมูภิาค	
พ.ศ.	2558	
2)	 หลกัเกณฑ์การปรบัปรุงระบบแรงจงูใจ 
ในส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิตามระบบ
ประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได ้มีมติ เห็นชอบเมื่อ 
วันที่	2	กรกฎาคม	2556

-		ผู้บริหารสูงสุด		
	 	 ไม่มีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ	 กรณี			
เงินเดือนเต็มขั้น

-		ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
	 การจ ่ายเงินตอบแทนพิเศษ	 กรณี 
เงินเดือนเต็มขั้นเป็นเงินที่	 กปภ.	 จ่ายให้
พนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ศักยภาพในการท�างานของผู้ปฏิบัติ	 โดย 
ใช้งบประมาณจากเงินรายได้	กปภ.

1)	 มติคณะรัฐมนตรี	 ในคราวประชุม	
เมื่อวันท่ี	 21	 ธันวาคม	 2553	 เห็นชอบ 
การปรับปรุงสภาพการจ้างเก่ียวกับการ
จ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน 
และลูกจ้าง	 กปภ.	 กรณีเงินเดือนเต็มขั้น	
ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ครั้งที่	9/2553	วันที่	13	กันยายน	
2553

1)		ข้อบงัคบัการประปาส่วนภมูภิาค	ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสส�าหรับ
กรรมการ	พนกังาน	และลกูจ้างประจ�าของ
การประปาส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2558
2)	 มติคณะกรรมการ	 กปภ.	ในคราว
ประชุมครั้งที่ 	 9/2552	 เมื่อวันท่ี	 22	
กันยายน	 2552	 วาระที่	 3.6	 แนวทาง 
การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับ	
รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการเชื่อมโยง
กับผลงาน

3.	เงนิตอบแทนพเิศษ	กรณี
เงนิเดอืนเตม็ข้ัน

2.	โบนสั
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2) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ
ส�าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ�า กปภ. 
กรณีเงินเดือนเต็มขั้น ตามค�าสั่ง กปภ.  
ที่ 361/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554

หนังสือกระทรวงการคลัง ด ่วนที่สุด 
ที ่กค 0803.2/ว 86 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง แจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์ 
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชมุ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่น 
ในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนกุรรมการ
หรือคณะท�างานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ไม่นับอายุงานและไม่มีสิทธิได ้รับเงิน
ตอบแทนความชอบในการท�างาน

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินตอบแทน
ความชอบในการท�างาน ให้แก่พนักงาน 
พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ผู้บริหารสูงสุด
 จ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนให้กบัผูท้ีด่�ารง
ต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็น 
การตอบแทนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีด�ารง
ต�าแหน่ง โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ
รฐัวสิาหกิจในอตัรา 2 เท่าของค่าตอบแทน
รายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ อันเนื่อง 
มาจากฐานะของการเป็นผู้น�าคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น 
แม้กรรมการทุกคนจะมีความรับผิดชอบ 
ในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน

- ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
   เป็นผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกจิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงต้นสังกัด

-  ผู้บริหารสูงสุด 
   ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน 

-  ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
หลักเกณฑ์
 พนักงานท่ีต้องพ้นจากต�าแหน่งเพราะ
เหตุ เกษียณอายุ  จะมีสิทธิ ได ้ รับ เงิน
ตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเดือนค่าจ้าง
อตัราสดุท้ายตามระยะเวลาการปฏบัิตงิาน
ในช่วงก่อนเกษียณอายุ ดังนี้
 1)  ปฏบิตังิานตดิต่อกันครบ 5 ปี   ขึน้ไป 
ได้รับเงินตอบแทนเท่ากับค่าจ้าง 180 วัน
 2)  ปฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ 15 ปีขึน้ไป 
ได้รับเงินตอบแทนเท่ากับค่าจ้าง 300 วัน
 3)  ปฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป 
ได้รับเงินตอบแทนเท่ากับค่าจ้าง 400 วัน

3. เงินตอบแทนพิเศษ กรณี
เงนิเดือนเตม็ข้ัน (ต่อ)

4. ค่าตอบแทนกรรมการ

5. เงินตอบแทนความชอบ
ในการท�างาน
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-	 ผู้บริหารสูงสุด	
			ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน

-		ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
			1)		พนักงานที่ต ้องพ้นจากต�าแหน่ง
เพราะเหตุเกษียณอายุหรือเลิกจ้างจะมี
สิทธิได้รับเงินเดือนค่าจ้างส�าหรับวันหยุด
พักผ่อนประจ�าปีตามส่วนที่พนักงานยัง 
ไม่ได้ใช้สทิธ	ิตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
พนักงานและลูกจ้าง
			2)	 พนักงานมีสิทธิลาพักผ่อนประจ�าป ี
ได้ไม่เกนิ	 10	วนัท�าการ	และสามารถสะสม 
วันลาพักผ่อนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิลารวมกับ 
ปีต่อ	ๆ	ไปได้	แต่รวมกันต้องไม่เกิน	20	วัน
ท�าการ
		 3)		พนกังานท่ีปฏบิตังิานตดิต่อกนัมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	10	ปี	ก่อนวนัที	่1	ตลุาคม	มสีทิธิ
สะสมวันลาพักผ่อนประจ�าปีไม่เกิน	30	วัน
ท�าการ
	 	 4)	 พนักงานท่ีปฏิบัติงานมาจนครบ
เกษียณอายุในปีที่เกษียณอายุให้มีสิทธิ
สะสมวันลาพักผ่อนประจ�าปีได้ไม่เกิน 
40	วันท�าการ

-	 ผู้บริหารสูงสุด	
			ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน

-	 ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
หลักเกณฑ์
	 	 1)	 พนักงานที่เกษียณอายุ	 ภายในวันท่ี			
30	กันยายน	ของปีงบประมาณ
	 2)	พิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	 แต่ต้องไม่เกิน
รายละ	30,000	บาท

1)	 ระเบยีบการประปาส่วนภมูภิาค	ว่าด้วย
การหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี 
ให้แก่พนักงาน	 พ.ศ.	 2537	 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2)		ระเบยีบการประปาส่วนภูมภิาค	ว่าด้วย
การลาของพนักงาน	พ.ศ.	2537	และฉบบัที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค	 ว่าด้วย 
การมอบของท่ีระลกึ	พ.ศ.	2558

6.	เงนิเดือนค่าจ้างส�าหรบั
วนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปี

7.	การมอบของท่ีระลกึให้แก่
พนกังานทีเ่กษยีณอายุ
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8. การมอบของทีร่ะลึกให้แก่
พนกังานทีป่ฏบัิติงานมานาน

- ผู้บริหารสูงสุด 
   ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน

- ผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ
 1) พนักงานที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะ
เวลาครบ 25 ปี นับแต่วันที่บรรจุเป็น
พนักงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของ
ปีงบประมาณ หรือตามที่ผู้ว่าการก�าหนด
 2)  พิ จ า รณาตามความ เหมาะสม         
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แต่ต้อง  
ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย 
การมอบของท่ีระลกึ พ.ศ. 2558

หมายเหต:ุ  ผู้บริหารระดับสงู หมายถงึ ผู้บริหารสูงสดุและผูบ้ริหารล�าดบัถัดลงมาหนึง่ล�าดบั
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2.1 รายงานผลการด�าเนินงานของ
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ของ กปภ. ประจ�าปี 2563
 Audit Committee's Report 
 for the year ended 
 September 30, 2020

2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา

2. รายงานผลการด�าเนินงานต่างๆ
  ขององค์กร
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คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�าส่ังท่ี 8/2562 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 
โดยแต่งตั้งให้ 1) นายธิบดี วัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ 2) อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการ 3) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ 
เป็นกรรมการ และ 4) นายสมชัย  สวัสดีผล เป็นกรรมการ 5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ) เลขานุการ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�านวนครั้งที่ประชุม ดังนี้

โดยมี ตัวแทนของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ส�านักตรวจสอบ ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�าการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ  โดยมี 
สาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานผลการด�าเนินงานด้านการเงินประจ�าปี 2562 และรายไตรมาส 1 - 3 ประจ�าปี 2563 โดยได้ม ี
การหารือกบัสายงานการเงนิ เพือ่ชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรือ่งความถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอื
ได้ การจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น 
และข้อสังเกตแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี (สตง.) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 
เป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระส�าคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน  
ซึ่งผู้สอบบัญชี (สตง.) ได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี (สตง.)

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่อง 
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ กปภ. อย่างเป็นนัยส�าคัญ ตลอดจนฝ่ายบริหารได้ด�าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่ง 
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า กปภ. มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการปฏิบัติงานและก�ากับให้ กปภ. ด�าเนินธุรกิจต่าง ๆ  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

4.  อนุมัติแผนกลยุทธ์ของส�านักตรวจสอบ 3 ปี (ปี 2564 - 2566) แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (ปี 2564 - 2566) 
และแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2564 ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อก�าหนด
ความส�าคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ความเห็นและข้อสังเกตการปฏิบัติงานของ 
ส�านักตรวจสอบ เพื่อให้ผลการด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบที่ก�าหนดไว้

5. ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ�าทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณา
ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการฯ  
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
ประจ�าปี 2563

2.1

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม/จ�านวนครัง้ท้ังหมด

นายธิบดี วัฒนกุล 9/9

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  6/9

นางมยุรศิริ  พงษ์ธรานนท ์ 9/9

นายสมชัย  สวัสดีผล 9/9



Annual Report 2020151Provincial Waterworks Authority

(นายธิบดี		วัฒนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.

6.	 ประเมินผลการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�าปรึกษาของส�านักตรวจสอบ	 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
งานตรวจสอบ	รวมทั้งได้สอบทานกฎบัตรของส�านักตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อผลักดันให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

7.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	 รวมท้ังได้สอบทานความเพียงพอบุคลากร
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เสนอคณะกรรมการ	 กปภ.	 ไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 ส�าหรับ 
ไตรมาสที	่4	จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าป	ีตามหลักเกณฑ์ที	่สคร.	ก�าหนด	

จากการด�าเนินงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	ได้ปฏิบัติหน้าที ่
ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยติดตามผลการด�าเนินงานของ	 กปภ.	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 และมีความเห็นว่า	 กปภ.	ได้จัดท�ารายงานทางการเงินในสาระส�าคัญอย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 
โดยจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน	 รวมทั้ง	 กปภ.	จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 
มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล	 โปร่งใส	มผีูส้อบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเป็นอิสระ	และมคีณุสมบตัเิหมาะสม 
ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน	มีความรัดกุมและมีประสิทธิผล
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2.1 Audit Committee's Report
for the year ended September 30, 2020

 Name of the Audit Committee members Number of attendance/Total meeting

Mr. Tibordee Wattakakul 9/9

Panpimol Wipulakorn M.D. 6/9

Mrs. Mayurasiri Pongtaranont 9/9

Mr. Somchai Sawasdipol 9/9

 PWA's Audit Committee members were appointed by PWA's Board of Directors according to the 
notification of appointment no. 8/2019 on September 26th' 2019 1) Mr. Tibordee Wattanakul 
2) Director - General Department of Health 3) Mrs. Mayurasiri Pongtaranont 4) Mr. Somchai Sawasdipol 
5) Assistant PWA's Governor (Office of The Auditors)
 The Audit committee held a total of nine meetings in 2019. The number of meeting attendance of 
the committee members are shown below:

 The meetings were attended by the representative of State Audit Office of The Kingdom of Thailand, 
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 matters summarized as 
the followings:
 1. Review PWA's quarterly (1 - 3 of 2020) and annual (2019) financial statements along with the  
Finance and Accounting Department to clarify and answer PWA's Audit Committee's questions with regarding 
to accuracy, completeness and reliably. The preparation of financial report is according to International 
Financial Reporting Standards. PWA's Audit Committee gave comments and observations to relevant persons 
for the benefit of improving work performance.
  PWA's Audit Committee held the specific meeting with The Auditor of State Office of The Kingdom 
of Thailand without PWA's senior management attended. The meeting for discuss important information  
and internal control systems that relevant to the preparation of accounting and financial reports.  
The Auditor of State Audit Office of The Kingdom of Thailand received kind cooperation from PWA's  
management. There is independent in performance. They also have know-how, experience and guideline 
for the review operations that sufficient for the performance of State Auditor's duties.
 2.  Review the internal control system and internal audit results of The Office of Auditors. Substantial 
deficiency has not been found and PWA's management has continually improved and resolved according 
to recommendations. It can be shows the important of the internal control which can create reasonable 
that PWA was adequate internal controls.
 3.  Review and control PWA to operating business in compliance with rules, regulations, policies on 
the conflict of interests and code of ethics.
 4.  Approve Office of The Auditors' advice three -years strategic plan (2021 - 2023), Internal Audit Plan 
(2021 - 2023) and PWA's Audit Plan of 2021 which, included risk assessment and the sufficiency of the internal 
control system in accordance with the organization's goals including provide opinions and observations of 
Office of The Auditors' performance in order to achieve the objective of Internal Audit Plan.
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(Mr. Tibordee  Wattanakul)
Chairperson of PWA’s Audit Committee

 5.  Perform self - performance assessment once a year on an annual basis to help PWA's Audit  
Committee review their performance during the Last year and increase the effectiveness of the work 
of PWA's Audit Committee according to good corporate governance.
	 6.		Assess	assurance	and	consulting	results	of	Office	of	The	Auditors	as	a	guideline	for	improvement	
and development internal audit work as well as review PWA's Internal Audit's charter to be in accordance 
with relevant rules, regulations and policies to drive an excellent approach to performance.
	 7.		Assess	annual	performance	of	Chief	Audit	Executive	and	 review	 the	 sufficiency	of	human	 resources	
to	 be	 appropriate	 in	 accordance	with	 the	missions	 and	 goals	 in	 Internal	 Audit	 Plan	 to	 efficiently	 and 
effectively.
 8.  Report PWA's Audit Committee performance to propose PWA's Board of Directors once a quarter 
[For	the	fourth	quarter	and	provide	annual	performance	reports	according	to	State	Enterprise	Policy	Office	 
(S .E.P.O)]
 Based on its implementation in conformity with the scope of duties and authority assigned the 
Audit	Committee	members	has	performed	their	duties	as	specified	 in	Audit	Committee	Charter.	Following	
the performance of the PWA, which PWA's Audit Committee were independent and their opinion to  
PWA	has	provided	Financial	 Statements	 sufficiently	and	 reliably	 in	accordance	with	 generally	accepted 
accounting standards, laws, rules and compliance that related to business operations are fully complied 
with	risk	management,	corporate	governance	from	Certified	Public	Accountant	and	Internal	Auditors	that	
independent	and	appropriate	qualifications	to	help	auditing	and	internal	control	system	can	be	concise	
and productive.
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การสรรหาคณะกรรมการ กปภ. เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย/คณะกรรมการ ในการเสนอ/สรรหารายชื่อ 
ผู้ที่มีความเหมาะสมและคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องด�าเนินการตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ได้ก�าหนดไว้  ดังนี้  

1) มคีณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญตั ิกปภ. พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

2) เสนอรายช่ือบคุคลโดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ�านวนต�าแหน่งทีจ่ะต้องแต่งตัง้ (ยกเว้นอธบิดกีรมโยธาธกิาร 
และผงัเมอืง อธบิดีกรมอนามยั และผูว่้าการ) ส�าหรบักรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงัจะเป็นผูเ้สนอรายชือ่ 
และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

3) เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญสอดคล้องกบั Skill Matrix ในภารกิจและยทุธศาสตร์ของรฐัวสิาหกจิ ซึง่คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
มมีตเิหน็ชอบในหลกัการการก�าหนดทกัษะ ความรูค้วามเช่ียวชาญของกรรมการรฐัวสิาหกจิ (Skill Matrix) เพือ่น�าไปใช้ประกอบ
การพิจารณาสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจ โดย Skill Matrix หลัก เป็นความเชี่ยวชาญที่ส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก�าหนด ส่วน Skill Matrix ที่ กปภ.เสนอ เป็นการวิเคราะห์ตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ดังนี้

4) ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยซึง่เป็นข้าราชการประจ�าในกระทรวงมหาดไทย ซึง่ไม่อยู่ในหน่วยงานทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดแูล 
การประกอบกิจการของ กปภ. (Regulator) จ�านวน 1 คน เพ่ือท�าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย กรณี 
มีเหตุจ�าเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน  

5) เสนอรายชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการท�างานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�าแหน่ง (จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน)

6) เสนอรายช่ือจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น (DP) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ 
จ�านวนกรรมการอื่น (จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน) 

7) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา

Skill Matrix หลัก

Skill Matrix
ตามความต้องการ

ของ กปภ.

1. การเงิน

5. เศรษฐศาสตร์

9. วิทยาศาสตร์

2. การบัญชี

6. กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา/ 
 พาณิชย์และบริการ

10. ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม

3. กฎหมาย

7. บริหารธุรกิจ

11. วิศวกรรม

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. การแพทย์และสาธารณสุข

12. สังคม
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ทั้งนี้	 บุคคลที่มีคุณสมบัติ	 ตามข้อ	 4	 กับ	 6	 และข้อ	 5	 กับ	 6	 สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้	 โดยมีขั้นตอนการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ		ดังนี้	
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3.1	 รายงานความรับผิดชอบของ
	 คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 Report on the Board of 
 Director’s Responsibility for 
 Financial Statements

3.2	 รายงานของผู้สอบบัญชี
 Auditor’s Report

3.3	 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 Financial Statements and Notes to the Financial Statements

3. รายงานทางการเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563156
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	 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	โดยได้ก�ากับดูแลให้มี
การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ	
ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�าตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	 เหมาะสม
และโปร่งใส	ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 คณะกรรมการการประปาส่วนภมูภิาค	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบของการประปาส่วนภมูภิาคซึง่ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ป็นอสิระ	ให้ก�ากบัดูแล	สอบทาน	ความน่าเช่ือถือ	ความถกูต้องของรายงานทางการเงินรวมท้ังระบบการควบคมุภายใน	
โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
	 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิาค	ได้สนบัสนนุข้อมูล	และเอกสารต่าง	ๆ 	 ท่ีเก่ียวข้องเพือ่ให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี	 สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ	 กระทั่งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้รับรอง 
งบการเงินและผลการด�าเนินงาน	 ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซึ่งแสดงไว้ใน 
รายงานประจ�าปีนี้แล้ว
	 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของการประปาส่วนภูมิภาค	 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	 ส�าหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2563	 ถูกต้อง 
ตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายธนาคม		จงจิระ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563158

	 The	Board	of	directors	of	 the	Provincial	Waterworks	Authority	 (PWA)	 is	 responsible	 for	 the	 financial	
statements	 of	 the	 PWA	which	 have	 been	 overseen	 to	 be	 prepared	 in	 accordance	with	 Thai	 Financial	 
Reporting	Standards.	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	statement.
	 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	statement,	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.
	 The	Board	of	Directors	 is	of	 the	opinion	 that	 the	PWA’s	overall	 internal	 control	 system	provides	 
reliability	to	PWA’s	financial	statement	as	at	September	30,	2020	that	give	a	true	and	fair	view	in	accordance	
with	Thai	Financial	Reporting	Standards.

(Mr.	Thanakom		Chongchira)
Chairman	of	PWA’s	Board	of	Directors

3.1 Report on the Board of Directors' Responsibility
for Financial Statements
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รายงานของผู้สอบบัญชี

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เสนอ			คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

ความเห็น
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	 (กิจการ)	 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ 
กิจการ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี 
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 รวมถึง 
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของการประปา 
ส่วนภูมิภาค	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจ

เงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ใน 
วรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ	
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน 
แผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และส�านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดนิได้ปฏบิติัตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่	ๆ 	ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจ
เงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 5.24	 ซ่ึงอธิบายถึง

กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคท�าสัญญาซื้อขายน�้ากับเอกชนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ประชาชน 
เป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุนตลอดอายุสัญญา	จ�านวน	4	สัญญา	โดยในปี	2563	การประปาส่วนภูมิภาคได้ปรับขึ้น
ค่าคาดการณ์ของอัตราน�้าสูญเสียตั้งแต่ปี	 2564	 จนสิ้นสุดสัญญาให้สอดคล้องกับอัตราน�า้สูญเสียที่เกิดขึ้นจริง
ในปี	 2563	 รวมถึงการปรับระยะเวลาการขึ้นค่าขายน�้าให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 จากเดิมคาดว่า 
ค่าขายน�า้จะปรับขึน้ได้ในปี	2565	และปี	2575	เป็นคาดการณ์ว่าจะปรบัข้ึนได้ในปี	2567	และปี	2577	ซึง่ผลของ
การปรับการคาดการณ์ท้ังสองกรณี	 ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคมีผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
สัญญาเอกชนร่วมลงทุนในปี	 2563	 เพิ่มขึ้นสุทธิ	 จ�านวน	 1,813.59	 ล้านบาท	 ซ่ึงหากการประปาส่วนภูมิภาค 
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ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ไม่สามารถบริหารจัดการอัตราน�้าสูญเสียให้สอดคล้องกับที่ได้คาดการณ์ไว้	 อาจส่งผลต่อฐานะการเงินของ 
การประปาส่วนภูมิภาคในอนาคตได้	 ทั้งนี้	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย	ข้อมลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี	

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น	 ซ่ึงผู้บริหารจะจัดเตรียม 
รายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
คือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับ 
จากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะ 
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการใน 
การด�าเนินงานต่อเน่ือง	 เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม	 และการใช้เกณฑ์ 
การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงาน 
ทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินอยู ่ด้วย	 ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ 
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่	25	มีนาคม	2564

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ 
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข ้อมูลท่ีขัดต ่อข ้อเท็จจริงอันเป ็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงิน	 ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญซึ่งเป ็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว ่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข ้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการ 
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจการ

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช ้และความสมเหตุสมผลของ 
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของ 
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว ้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ 
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็น 
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู ่กับ 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได ้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 
อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

•	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ 	 ท่ีส�าคัญ 
ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช ่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได ้วางแผนไว ้ 	 ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจาก 
การตรวจสอบ	 รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตติณา		ศิริวัชรกุล)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่	17

(นางสาววรรณนิศา		วงษ์สวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563162

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

30	กันยายน	2563 30	กันยายน	2562

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ

                           สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3.1,	5.1	 7,894,668,096	 5,639,537,629

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 -			 2,606,706,314

	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 3.2,	5.2	 2,638,843,830	 1,768,787,531

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น																						 3.3,	4,	5.3	 1,498,681,115	 1,609,410,637

	 วัสดุคงเหลือ			 3.4,	5.4	 331,671,194	 342,875,284

	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 3.11.2,	3.11.3	 66,088,727	 37,607,213

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4,	5.5	 309,300,327	 253,502,280

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 12,739,253,289	 12,258,426,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 3.5,	5.6	 4,308,189,950	 4,260,915,842

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 3.5,	5.6	 24,026,200	 24,026,200

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	 	 1,396,848,646	 935,236,733

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง			 5.8	 8,866,701,451	 7,937,411,392

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์			 3.7,	3.8,	5.9	 105,988,516,886	 100,743,681,999

	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 3.8,	3.9,	5.10	 315,826,887	 316,158,264

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3.7,	5.11	 167,391,149	 177,564,299

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 5.12	 132,765,456	 234,279,333

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 121,200,266,625	 114,629,274,062

รวมสินทรัพย์	 	 133,939,519,914	 126,887,700,950
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                          หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน    
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 5.13	 2,730,552,724	 1,990,721,176
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			 5.14	 1,441,451,478	 1,471,067,092
	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย	 5.15	 1,410,290,000	 2,196,800,000
	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 	 271,356,961	 410,913,570
	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 3.11.2,	3.11.3	 560,245,997	 449,716,965
	 หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 3.13,	5.16	 761,203,923	 709,462,958
	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 5.17	 2,364,817,652	 4,279,888,652
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 5.18	 867,387,468	 769,791,141

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 10,407,306,203	 12,278,361,554

หนี้สินไม่หมุนเวียน    
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3.13,	5.16	 10,898,951,028	 11,660,846,474
	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 5.17	 13,166,893,825	 10,910,000,000
	 เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียน	 5.19	 196,782,673	 -			
	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 3.11.2,	3.11.3,	5.20	 7,555,378,455	 5,542,636,349
	 รายได้จากการรบัโอนสนิทรพัย์ภาคเอกชนรอการรบัรู	้ 3.11.10,	5.20	 2,048,960,810	 2,227,280,790
	 รายได้จากการรบัโอนสนิทรพัย์ภาคราชการรอการรบัรู	้ 3.11.10,	5.20	 2,821,765,434	 2,957,910,665
	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 3.11.9,	5.21	 27,487,812,315	 23,685,805,778
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	 3.14,	3.15,	5.22	 2,665,467,570	 2,598,887,917
	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 5.23	 33,934,280	 20,569,180
	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 3.13,	5.24	 7,625,753,907	 5,662,778,606
	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 3.7,	3.16,	5.25	 21,471,504	 20,546,575
	 เงินประกันระยะยาว	 5.26	 1,886,371,529	 2,231,268,247

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 76,409,543,330	 67,518,530,581

รวมหนี้สิน	 	 86,816,849,533	 79,796,892,135
ส่วนของทุน    
	 ทุนประเดิม			 	 2,204,438,020	 2,204,438,020
	 งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919,654,450	 30,919,654,450
	 รวมทุน	 5.27	 33,124,092,470	 33,124,092,470
	 ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 	 14,255,482,957	 14,230,451,476
	 องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน	 	 (256,905,046)	 (263,735,131)
รวมส่วนของทุน	 	 47,122,670,381	 47,090,808,815

รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 133,939,519,914	 126,887,700,950

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางทิชาภรณ์		สฤษฎิพันธาวาทย์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายกฤษฎา		ศังขมณี)
รองผู้ว่าการ	(วิชาการ)	รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

30	กันยายน	2563 30	กันยายน	2562

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563164

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                               	สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน    

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3.1,	5.1	 7,894,668,096	 5,639,537,629

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 -				 2,606,706,314

	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 3.2,	5.2	 2,638,843,830	 1,768,787,531

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น																		 3.3,	4,	5.3	 1,498,681,115	 1,609,410,637

	 วัสดุคงเหลือ			 3.4,	5.4	 331,671,194	 342,875,284

	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 3.11.2,	3.11.3	 66,088,727	 37,607,213

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4,	5.5	 309,300,327	 253,502,280

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 12,739,253,289	 12,258,426,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 3.5,	5.6	 1,091,200,000	 1,091,200,000

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 3.5,	5.6	 24,026,200	 24,026,200

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	 	 1,396,848,646	 935,236,733

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง			 5.8	 8,866,701,451	 7,937,411,392

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์			 3.7,	3.8,	5.9	 105,988,516,886	 100,743,681,999

	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 3.8,	3.9,	5.10	 315,826,887	 316,158,264

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3.7,	5.11	 167,391,149	 177,564,299

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 5.12	 132,765,456	 234,279,333

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 117,983,276,675	 111,459,558,220

รวมสินทรัพย์	 	 130,722,529,964	 123,717,985,108

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30	กันยายน	2563 30	กันยายน	2562

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ
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                            	หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน     
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 5.13	 2,730,552,724	 1,990,721,176
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			 5.14	 1,441,451,478	 1,471,067,092
	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย	 5.15	 1,410,290,000	 2,196,800,000
	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 	 271,356,961	 410,913,570
	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 3.11.2,	3.11.3	 560,245,997	 449,716,965
	 หน้ีสนิตามสัญญาเช่าการเงนิทีถึ่งก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 3.13,	5.16	 761,203,923	 709,462,958
	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 5.17	 2,364,817,652	 4,279,888,652
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 5.18	 867,387,468	 769,791,141

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 10,407,306,203	 12,278,361,554

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3.13,	5.16	 10,898,951,028	 11,660,846,474
	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 5.17	 13,166,893,825	 10,910,000,000
	 เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียน	 5.19	 196,782,673	 -			
	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 3.11.2,	3.11.3,	5.20	 7,555,378,455	 5,542,636,349
	 รายได้จากการรบัโอนสนิทรพัย์ภาคเอกชนรอการรบัรู	้ 3.11.10,	5.20	 2,048,960,810	 2,227,280,790
	 รายได้จากการรบัโอนสนิทรพัย์ภาคราชการรอการรบัรู	้ 3.11.10,	5.20	 2,821,765,434	 2,957,910,665
	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 3.11.9,	5.21	 27,487,812,315	 23,685,805,778
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	 3.14,	3.15,	5.22	 2,665,467,570	 2,598,887,917
	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 5.23	 33,934,280	 20,569,180
	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 3.13,	5.24	 7,625,753,907	 5,662,778,606
	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 3.7,	3.16,	5.25	 21,471,504	 20,546,575
	 เงินประกันระยะยาว	 5.26	 1,886,371,529	 2,231,268,247

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 76,409,543,330	 67,518,530,581

รวมหนี้สิน	 	 86,816,849,533	 79,796,892,135
ส่วนของทุน	 	 	 	 	
	 ทุนประเดิม			 	 2,204,438,020	 2,204,438,020
	 งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919,654,450	 30,919,654,450
	 รวมทุน	 5.27	 33,124,092,470	 33,124,092,470
	 ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 	 11,455,002,845	 11,475,440,348
	 องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน	 	 (673,414,884)	 (678,439,845)
รวมส่วนของทุน	 	 43,905,680,431	 43,921,092,973

รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 130,722,529,964	 123,717,985,108

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางทิชาภรณ์		สฤษฎิพันธาวาทย์)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30	กันยายน	2563 30	กันยายน	2562

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ

(นายกฤษฎา		ศังขมณี)
รองผู้ว่าการ	(วิชาการ)	รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ

รายได้      
	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้และบริการ	 3.11.1,	5.28	 26,650,377,853	 27,749,012,360
	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี	 3.11.2,	3.11.3,	
	 	 	 	 3.11.10,	5.29	 738,311,669	 614,514,276		
	 รายได้อื่น	 3.11.4	-	3.11.8,	5.30	 1,351,833,687	 1,230,755,107

  รวมรายได้	 	 28,740,523,209	 29,594,281,743

ค่าใช้จ่าย	     
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 5.31	 25,722,351,666	 22,744,618,059
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 5.32	 123,659,617	 83,980,474
	 ต้นทุนทางการเงิน	 3.12,	5.33	 1,785,555,429	 2,615,163,788

  รวมค่าใช้จ่าย	 	 27,631,566,712	 25,443,762,321

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 326,364,984	 432,277,582

ก�าไรส�าหรับปี	 	 1,435,321,481	 4,582,797,004

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 		
 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
	 หรือขาดทุนในภายหลัง    
	 	 ก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	 5,024,961	 (367,676,117)
	 	 ก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	
	 	 	 ในบริษัทร่วม																																																																								3,958,154																(17,964,105)	
	 	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	 	 		
	 	 	 ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม	 	 (791,792)	 3,592,982
	 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
	 หรือขาดทุนในภายหลัง
	 	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	 	 (1,361,238)	 (1,361,238)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 1,442,151,566	 4,199,388,526
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ

รายได้	     
	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้และบริการ	 3.11.1,	5.28	 26,650,377,853	 27,749,012,360
	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตัดบัญชี	 3.11.2,	3.11.3,
	 	 	 	 3.11.10,	5.29	 738,311,669	 614,514,276
	 รายได้อื่น	 3.11.4	-	3.11.8,	5.30	 1,632,729,687	 1,551,779,107

           รวมรายได้	 	 29,021,419,209	 29,915,305,743

ค่าใช้จ่าย	     
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 5.31	 25,722,351,666	 22,744,618,059
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 5.32	 123,659,617	 83,980,474
	 ต้นทุนทางการเงิน	 3.12,	5.33	 1,785,555,429	 2,615,163,788

           รวมค่าใช้จ่าย	 	 27,631,566,712	 25,443,762,321

ก�าไรส�าหรับปี	 	 1,389,852,497	 4,471,543,422

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 		
 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
	 หรือขาดทุนในภายหลัง     
	 	 ก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั	 5,024,961	 (367,676,117)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 1,394,877,458	 4,103,867,305
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การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563170

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน     
	 ก�าไรส�าหรับปี	 	 1,435,321,481	 4,582,797,004
	 รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับงวดเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 	 	 		
	 	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน		:	 	 	 	
	 	 	 ค่าเสื่อมราคา	 	 5,923,904,856	 5,689,306,187
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	 	 103,662,714	 88,789,524
	 	 	 ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	 	 8,348,584	 310,144
	 	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย	 	 333,742	 460,535
	 	 	 กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 2	 3
	 	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 55,438,129	 58,474,927
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 3	 -			
	 	 	 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย	 	 4,677,483	 853,671
	 	 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 	 61,695,751	 73,410,212
	 	 	 ค่าเผื่อส�าหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 	 (158,932)	 128,748
	 	 	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 196,778,477	 685,229,563
	 	 	 หนี้สูญ	 	 2,568,582	 2,703,456
	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	 94,580,487	 3,170,226
	 	 	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตัดบัญชี	 	 (423,846,460)	 (281,830,041)
	 	 	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 	 (178,319,980)	 (195,999,156)
	 	 	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี	 	 (136,145,230)	 (136,685,080)
	 	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี	 	 (967,014,443)	 (833,911,626)
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น	 	 (1,728,075)	 		-			
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากเอกชน	 	 (5,692,176)	 (5,547,222)
	 	 	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 	 (149,870)	 (47,500)
	 	 	 รายได้เงินปันผล	 	 (19,685,867)	 (19,049,653)
	 	 	 ก�าไรจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 	 106,010	 (1,619,533)
	 	 	 ก�าไรจากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 	 1,412,025	 (52,949)
	 	 	 ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้า	 	 292,598	 (3,271,141)
	 	 	 ค่าวัสดุด�าเนินการใช้ไปในการติดตั้ง	 	 944	 311,766
	 	 	 ต้นทุนการจ�าหน่ายวัสดุ	 		 -				 (537,386)
	 	 	 ค่าวัสดุด�าเนินการใช้ไปอื่น	ๆ	 	 52	 -			
	 	 	 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน	 	 270,938,637	 410,214,569
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 	 13,365,100	 (32,767,715)
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 	 1,962,975,301	 237,812,206
	 	 	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 	 924,929	 885,078
	 	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	สุทธิ	 	 (326,364,984)	 (432,277,582)
	 	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 (112,161,497)	 (130,381,447)
	 	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 1,635,250,350	 2,612,717,660

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน	 9,601,308,723	 12,373,597,448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

หน่วย	:	บาท
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	

	 	 สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง    
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 	 (870,056,298)	 (329,963,289)
	 	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 4,478,576	 (839,768,052)
	 	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 11,227,846	 32,047,446
	 	 	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 	 (1,725,263,001)	 (1,593,079,109)
	 	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 (55,798,047)	 (88,140,816)
	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 (1,093,936)	 (386,902)
	 	 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)    
	 	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 (1,746,638,588)	 (1,357,992,446)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 (19,923,138)	 62,597,699
	 	 	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 	 (410,495,246)	 (336,322,844)
	 	 	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 	 110,529,032	 50,103,723
	 	 	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 	 2,436,588,565	 2,690,718,270
	 	 	 เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 (5,754,538)	 (5,929,410)
	 	 	 เงินประกันระยะยาว	 	 (345,189,316)	 111,707,009
	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 97,596,327	 105,008,590
      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 7,081,516,961	 10,874,197,317
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
	 	 รับดอกเบี้ย	 	 121,494,768	 115,946,597
	 	 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	 2,606,706,314	 (1,931,706,314)
	 	 เงินปันผลรับ	 	 300,581,867	 340,073,653
	 	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 	 (1,172,158,322)	 (716,215,089)
	 	 จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	 	 (585,880,131)	 (823,770,141)
	 	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 	 (6,637,868,099)	 (4,760,392,127)
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 	 (13,905,627)	 (2,757,009)
	 	 รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 2,534,090	 2,322,057
	 	 เงินรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 2,312,214	 3,546,381
      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (5,376,182,926)	 (7,772,951,992)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	 		
	 	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (440,792,461)	 (1,363,677,178)
	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	 	 (1,923,454,913)	 (1,923,939,075)
	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น	 	 4,769,020,980	 3,539,500,195
	 	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 4,621,711,478	 4,127,837,337
	 	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 (4,279,888,652)	 (3,199,000,000)
	 	 เงินจ่ายน�าส่งรัฐ	 	 (2,196,800,000)	 (1,800,000,000)
      เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 549,796,432	 (619,278,721)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 2,255,130,467	 2,481,966,604
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	 5,639,537,629	 3,157,571,025
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	 	 7,894,668,096	 5,639,537,629

รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 		
 เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 2,133,575	 5,125,002
	 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	 	 2,589,686,243	 1,881,347,690
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

หน่วย	:	บาท



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563172

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน     
	 ก�าไรส�าหรับปี	 	 1,389,852,497	 4,471,543,422
	 รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับงวดเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 	 	 		
	 	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน		:	 	 	 	
	 	 	 ค่าเสื่อมราคา	 	 5,923,904,856	 5,689,306,187
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	 	 103,662,714	 88,789,524
	 	 	 ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	 	 8,348,584	 310,144
	 	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย	 	 333,742	 460,535
	 	 	 กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 2	 3
	 	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 55,438,129	 58,474,927
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 3	 -			
	 	 	 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย	 	 4,677,483	 853,671
	 	 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 	 61,695,751	 73,410,212
	 	 	 (กลับรายการ)	ค่าเผื่อส�าหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 (158,932)	 128,748
	 	 	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 196,778,477	 685,229,563
	 	 	 หนี้สูญ	 	 2,568,582	 2,703,456
	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	 94,580,487	 3,170,226
	 	 	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตัดบัญชี	 	 (423,846,460)	 (281,830,041)
	 	 	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 	 (178,319,980)	 (195,999,156)
	 	 	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี	 	 (136,145,230)	 (136,685,080)
	 	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี	 	 (967,014,443)	 (833,911,626)
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น	 	 (1,728,075)	 -			
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากเอกชน	 	 (5,692,176)	 (5,547,222)
	 	 	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 	 (149,870)	 (47,500)
	 	 	 รายได้เงินปันผล	 	 (300,581,867)	 (340,073,653)
	 	 	 ก�าไรจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 	 106,010	 (1,619,533)
	 	 	 ก�าไรจากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 	 1,412,025	 (52,949)
	 	 	 ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้า	 	 292,598	 (3,271,141)
	 	 	 ค่าวัสดุด�าเนินการใช้ไปในการติดตั้ง	 	 944	 311,766
	 	 	 ต้นทุนการจ�าหน่ายวัสดุ	 		 -				 (537,386)
	 	 	 ค่าวัสดุด�าเนินการใช้ไปอื่น	ๆ	 	 52	 -			
	 	 	 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน	 	 270,938,637	 410,214,569
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 	 13,365,100	 (32,767,715)
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 	 1,962,975,301	 237,812,206
	 	 	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 	 924,929	 885,078
	 	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 (112,161,497)	 (130,381,447)
	 	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 1,635,250,350	 2,612,717,660

 ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน	 9,601,308,723	 12,373,597,448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	บาท
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	 	 สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง    
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 	 (870,056,298)	 (329,963,289)
	 	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 4,478,576	 (839,768,052)
	 	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 11,227,846	 32,047,446
	 	 	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 	 (1,725,263,001)	 (1,593,079,109)
	 	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 (55,798,047)	 (88,140,816)
	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 (1,093,936)	 (386,902)
  หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)    
	 	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 (1,746,638,588)	 (1,357,992,446)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 (19,923,138)	 62,597,699
	 	 	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 	 (410,495,246)	 (336,322,844)
	 	 	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 	 110,529,032	 50,103,723
	 	 	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้รอการรับรู้	 	 2,436,588,565	 2,690,718,270
	 	 	 เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 (5,754,538)	 (5,929,410)
	 	 	 เงินประกันระยะยาว	 	 (345,189,316)	 111,707,009
	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 97,596,327	 105,008,590
      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 7,081,516,961	 10,874,197,317
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
	 	 รับดอกเบี้ย	 	 121,494,768	 115,946,597
	 	 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 	 2,606,706,314	 (1,931,706,314)
	 	 เงินปันผลรับ	 	 300,581,867	 340,073,653
	 	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 	 (1,172,158,322)	 (716,215,089)
	 	 จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	 	 (585,880,131)	 (823,770,141)
	 	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 	 (6,637,868,099)	 (4,760,392,127)
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 	 (13,905,627)	 (2,757,009)
	 	 รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 2,534,090	 2,322,057
	 	 เงินรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 2,312,214	 3,546,381
      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (5,376,182,926)	 (7,772,951,992)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
	 	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (440,792,461)	 (1,363,677,178)
	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	 	 (1,923,454,913)	 (1,923,939,075)
	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น	 	 4,769,020,980	 3,539,500,195
	 	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 4,621,711,478	 4,127,837,337
	 	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 (4,279,888,652)	 (3,199,000,000)
	 	 เงินจ่ายน�าส่งรัฐ	 	 (2,196,800,000)	 (1,800,000,000)
      เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 549,796,432	 (619,278,721)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 2,255,130,467	 2,481,966,604
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	 5,639,537,629	 3,157,571,025
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	 	 7,894,668,096	 5,639,537,629

รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 		
	 เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 2,133,575	 5,125,002
	 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	 	 2,589,686,243	 1,881,347,690
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	บาท
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1.	 ข้อมูลทั่วไป
	 1.1		 การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
	 	 การประปาส่วนภมูภิาค	(กปภ.)	เป็นรฐัวิสาหกิจท่ีจดัตัง้ตามนโยบายของรฐับาลท่ีจะปรบัปรงุและขยายกิจการประปา
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ	
กระทรวงมหาดไทย	 กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข 
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522	
เม่ือวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2522	 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ารวจ	 จัดหาแหล่งน�้าดิบ	
และจัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ	เพื่อใช้ในการผลิต	จัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปา	รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ
ธรุกจิการประปา	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การให้บรกิารสาธารณปูโภค	โดยค�านงึถึงประโยชน์ของรฐัและสขุอนามยัของประชาชน
เป็นส�าคัญ
	 	 ปัจจุบันที่ท�าการส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที	่72	ซอยแจ้งวัฒนะ	1	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
 
	 1.2		 เหตุการณ์ส�าคัญระหว่างงวดที่รายงาน
	 	 เมื่อต้นปี	 2563	 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ	กปภ.	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	โดย	กปภ.	ได้ด�าเนินการตามมาตรการ
ของรฐับาลเพือ่ช่วยเหลอืผูใ้ช้น�า้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว	ตามมตกิารประชุมคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วันที	่17	มนีาคม	2563	
และวันที	่5	พฤษภาคม	2563	ดังนี้
	 	 มาตรการที่	1	 ลดค่าน�้าประปา	ในอัตราร้อยละ	20	ให้กับผู้ใช้น�้าทุกประเภท	(ไม่รวมค่าบริการ)	อัตราร้อยละ	3	
ให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	 (ไม่รวมค่าบริการ)	 ส�าหรับใบแจ้งค่าน�้าประปาประจ�าเดือนพฤษภาคม	 -	 กรกฎาคม	 2563 
รวม	3	เดือน	
	 	 มาตรการที	่2	 ขยายระยะเวลาช�าระค่าน�้าประปา	 6	 เดือน	 ส�าหรับผู้ใช้น�้าที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม	 
และกิจการให้เช่าพักอาศัย	 โดยไม่คิดดอกเบี้ย	 สามารถผ่อนช�าระได้ไม่เกิน	 6	 เดือน	 ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน�้าประปา 
โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น�า้	ส�าหรับใบแจ้งค่าน�า้ประปาประจ�าเดือนพฤษภาคม	-	มิถุนายน	2563	
	 	 มาตรการที่	3	 มาตรการคืนเงินประกันการใช้น�า้ประเภทที	่1	ที่อยู่อาศัย	ตั้งแต่	5	พฤษภาคม	2563	เป็นต้นไป
	 	 มาตรการที	่4	 ฟรีค่าธรรมเนียมในการช�าระค่าน�้าประปาผ่านตัวแทนรับช�าระค่าน�้าประปา	 3	 เดือน	 (ระหว่าง 
วันที่	17	เมษายน	-	30	มิถุนายน	2563)
	 	 มาตรการที่	5	 ขยายเวลารับช�าระผ่านตัวแทนรับช�าระค่าน�้าประปาจาก	10	วัน	เป็น	20	วัน	เป็นเวลา	3	เดือน	
ส�าหรับใบแจ้งค่าน�้าประปาประจ�าเดือนเมษายน	-	มิถุนายน	2563	
	 	 ทั้งนี้	 กปภ.	 ได้รับรู้ผลกระทบจากการด�าเนินการตามมาตรการฯ	 ข้างต้น	 	 ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	แล้ว

2.	 เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
	 2.1	 การน�าเสนองบการเงิน
	 	 งบการเงินได้จัดท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองท่ัวไป	ภายใต้พระราชบญัญตักิารบัญชี	พ.ศ.	2543	ซ่ึงหมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญช ี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินท่ีเป็นไปตามประกาศ 

การประปาส่วนภูมิภาค
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563	
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	11	ตุลาคม	2559	ทั้งนี้ได้รวมรายการ
ของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค	ตามหนังสือกระทรวงการคลัง	ที่	 กค	0209.2/4171	ลงวันที่	 9	มีนาคม	2544	
เรื่อง	 งบการเงินของกองทุนบ�าเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน	 โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ 
กองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	ส�าหรับป	ี 	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	และแสดงรายการ 
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5.22

 2.2	 มาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  2.2.1	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562
	 	 	 การประปาส่วนภมูภิาคได้น�ามาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐาน														
การบัญชี	 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2562	 มาถือปฏิบัติแล้ว 
ซ่ึงฝ่ายบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า	 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีและ 
งบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
  2.2.2	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563
   มาตรฐานการบัญชี	 	 	 	 								เรื่อง
	 	 ฉบับที่	1	 การน�าเสนองบการเงิน
	 	 ฉบับที่	2	 สินค้าคงเหลือ
	 	 ฉบับที่	7	 งบกระแสเงินสด
	 	 ฉบับที่	8	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 	 ฉบับที่	10	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้
	 	 ฉบับที่	16	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 ฉบับที่	19	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ฉบบัที	่20	 การบญัชีส�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับความช่วยเหลือ 
	 	 	 	 จากรัฐบาล
	 	 ฉบับที่	21	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 ฉบับที่	23	 ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 ฉบับที่	24	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 ฉบับที่	26	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
	 	 ฉบับที่	27	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ฉบับที่	28	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 	 ฉบับที่	29	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 ฉบับที่	32	 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
	 	 ฉบับที่	33	 ก�าไรต่อหุ้น
	 	 ฉบับที่	34	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
	 	 ฉบับที่	36	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ฉบับที่	37	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 ฉบับที่	38	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 ฉบับที่	40	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 ฉบับที่	41	 เกษตรกรรม
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  2.2.2	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	(ต่อ)
  	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 										เรื่อง
	 	 ฉบับที	่1		 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
	 	 ฉบับที	่2	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 ฉบับที	่3	 การรวมธุรกิจ
	 	 ฉบับที	่4	 สัญญาประกันภัย
	 	 ฉบับที	่5	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
	 	 ฉบับที	่6	 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
	 	 ฉบับที	่7	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 	 ฉบับที	่8	 ส่วนงานด�าเนินงาน
	 	 ฉบับที	่9		 เครื่องมือทางการเงิน
	 	 ฉบับที	่10	 งบการเงินรวม
	 	 ฉบับที	่11	 การร่วมการงาน
	 	 ฉบับที	่12	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 	 ฉบับที	่13	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 ฉบับที	่15		 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
	 	 ฉบับที	่16		 สัญญาเช่า
  	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 	 											เรื่อง
	 	 ฉบับที่	10	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	 -	 กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ 
	 	 	 	 กิจกรรมด�าเนินงาน	
	 	 ฉบับที	่25	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
	 	 ฉบับที	่29	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 ฉบับที	่32	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน											เรื่อง
	 	 ฉบับที	่1	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะและหนี้สิน
	 	 	 	 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 ฉบับที	่2	 หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 ฉบับที	่5	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุง
	 	 	 	 สภาพแวดล้อม
	 	 ฉบับที	่6	 หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง	-		เศษเหลือทิ้งของ
	 	 	 	 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
	 	 ฉบับที	่7	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่29		 	 	
	 	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 ฉบับที	่10	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
	 	 ฉบับที	่12	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	
	 	 ฉบับที	่14	 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ
	 	 	 	 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่19
	 	 	 	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ฉบับที	่16	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
	 	 ฉบับที	่17	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
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  2.2.2	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	(ต่อ)
  	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน											เรื่อง
	 	 ฉบับที	่19	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	 	
	 	 ฉบับที	่20	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
	 	 ฉบับที	่21	 เงินที่น�าส่งรัฐ	
	 	 ฉบับที	่22		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
	 	 ฉบับที	่23	 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
	 	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2.2.2	 ผู้บริหารของ	 กปภ.	 ได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�าหรบัปี 
ที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี 
เริม่ในหรอืหลงัวันที	่ 1	มกราคม	2563	ซึง่	กปภ.	จะเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมผีลบังคบัใช้กบั 
งบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป	เชื่อว่า	นอกจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		ฉบับที	่16	เรื่อง	สัญญาเช่า	
การน�ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงิน			

3.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 3.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ประกอบด้วย	เงินสดในมอื	เงินสดย่อย	เงนิฝากธนาคาร	และเงนิฝากสถาบันการเงนิ	
ที่มีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	ทั้งนี้	ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
 
	 3.2	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน	 ได้แก่	 เงินที่	 กปภ.	 
ใช้ค�า้ประกนัการกูเ้งินเพ่ือเป็นสวสัดิการของพนักงาน	เงนิกองทุนเงินประกนัการใช้น�า้	และเงนิดอกผลกองทุนเงนิประกนัการใช้น�า้	
ซึ่งเงินฝากธนาคารดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินท่ี	 กปภ.	 สามารถน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีท่ีประสบปัญหา 
เงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน

	 3.3	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 	 ค�านวณจากยอดลูกหนี้ค่าน�้าที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	 และลูกหนี้อื่น 
ซึ่งค้างช�าระเกินกว่า	6	เดือนขึ้นไป	นับจากวันที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

	 3.4	 วัสดุคงเหลือ
	 	 วัสดุคงเหลือ	ณ	 วันสิ้นงวด	 แสดงตามราคาทุนโดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย	 (MOVING	 AVERAGE)	 หรือมูลค่าสุทธิ														
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 ส�าหรับวัสดุช�ารุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�าหรับวัสดุดังกล่าว 
เต็มจ�านวน

	 3.5	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	 โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน 
ในบริษัทร่วม	ส�าหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�าไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
  เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
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	 3.6	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ	กปภ.	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม	กปภ.	หรือถูกควบคุม
โดย	 กปภ.	 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ	 กปภ.	 นอกจากนี้บุคคล	 หรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม	 ผู้บริหารคนส�าคัญ	 และคณะกรรมการของ	 กปภ.	 รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�าคัญ 
หรือคณะกรรมการ	 กปภ.	 มีอ�านาจควบคุม	 หรือมีอ�านาจควบคุมร่วม	 หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญ	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม
	 	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับ	กปภ.	 แต่ละรายการ	 กปภ.	 ค�านึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

	 3.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 ทีด่นิ	อาคารและอุปกรณ์	และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	แสดงตามราคาทุน	ณ	วนัทีซ่ือ้หรอืได้มา	หกัค่าเสือ่มราคาสะสม	
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	ค่าเผื่อการด้อยค่า	และค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
  ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย	 แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้น	 โดยใช้
ราคาประเมิน	ณ	วันที่รับโอน	(28	พฤษภาคม	2522)
  ที่ดินที่รับบริจาคจากหน่วยงานราชการและท่ีรับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาลตามมติคณะรัฐมนตรี	 
แสดงตามราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน	ณ	วันที่รับมอบ	ส่วนที่ดินที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาคการรับโอนทรัพย์สิน
การให้สัมปทาน	 จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในงวดท่ีเกิดรายการ	 ส�าหรับอาคารและอุปกรณ์ท่ีมีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น	 
จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน	 โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ	 12.5	 และ	 3.33	 ต่อปี	 
ตามอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	ตามล�าดับ		
  มาตรวัดน�้าที่ติดต้ังแล้วเสร็จและพร้อมท่ีจะใช้งานไม่ว่าจะด�าเนินการโดย	 กปภ.	 ผู้ใช้น�้าด�าเนินการติดตั้งเอง 
มาตรรับบริจาค	 หรือผู้ใช้น�้าที่	 กปภ.	 รับโอนจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ณ	 วันสิ้นงวด	 แสดงตามราคา	 ณ	 วันท่ีได้มารวมค่าแรง 
และอุปกรณ์ในการติดตั้ง	
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย	ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(Application	Software)	ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน	
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
	 	 กปภ.	รบัรูต้้นทนุค่ารือ้ถอนสิง่ก่อสร้างซึง่อยูบ่นทีด่นิเช่าเป็นส่วนหนึง่ของสนิทรพัย์	ด้วยมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการ 
ของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น	ณ	วันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน

	 3.8	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	 ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภทในอัตรา
ร้อยละ	2	-	33.33	ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ	มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ	0	-	20	
ของราคาทุนสินทรัพย์
  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น	 ท่ีซ้ือโดย	 กปภ.	 และที่ได้รับบริจาคซึ่งใช้ในการด�าเนินงาน						
เพื่อหารายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�า้	แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
  สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ	 (อาคารและสิ่งก่อสร้าง)	 ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์นั้น	ๆ	ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	(ที่ดิน)	ไม่มีการตัดจ�าหน่าย
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ	20	ต่อปี

	 3.9	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 แสดงตามมูลค่าท่ีคณะกรรมการส�ารวจและตีราคาทรัพย์สินของ	 กปภ.	 
ได้ประเมนิไว้	ซ่ึงถอืเป็นทนุทีไ่ด้รบัจากรฐับาล	ตามพระราชบัญญตักิารประปาส่วนภมิูภาค	พ.ศ.	2522	มาตรา	9	(1)			สบืเนือ่งจาก	
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กปภ.	ได้รบัโอนอสงัหารมิทรพัย์จากกรมโยธาธกิารและกรมอนามยั	โดยกระทรวงการคลังเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิต์ามพระราชบญัญตัิ
ที่ราชพัสด	ุพ.ศ.	2518	และเมื่อ	กปภ.	ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว	จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�าหน่ายสิทธิ
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

	 3.10	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	กปภ.	จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของ	กปภ.	โดยพิจารณาจากกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชงิพาณชิย์เท่านัน้	ซึง่	กปภ.	ใช้หลกัเกณฑ์การแยกกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชงิพาณิชย์
และเชิงสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอ	PSO	จาก	สคร.	 โดยกลุ่มผู้ใช้น�า้เชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ	กปภ.	ที่มีรายได้
จากผู้ใช้น�้ากลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น�้า	 0	 -	 20	ลูกบาศก์เมตร/เดือน	 เกินร้อยละ	12.65	 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าน�้ารวมของทั้งสาขา	
นอกจากกลุ่มนี้แล้วถือเป็นกลุ่มผู้ใช้น�้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด	 และพิจารณาข้อบ่งชี้ในแต่ละ	 กปภ.	 สาขาว่ามีผลขาดทุนต่อเนื่อง 
5	ปี	หรือไม	่หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า	กปภ.	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�าไรหรือขาดทุน
	 	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	 มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง	 กปภ.	 จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก�าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด	 โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการ 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วรจะเป็น	หากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์
ในงวดก่อน	ๆ	กปภ.	จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�าไรหรือขาดทุนทันที
 
	 3.11	 การรับรู้รายได้
	 	 3.11.1	 รายได้ค่าจ�าหน่ายน�า้และบรกิาร	รบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่มกีารออกใบเสรจ็รบัเงนิและใบแจ้งหนีค่้าน�า้ประปารายเดอืน
ตามปริมาณการใช้น�้าในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
	 	 3.11.2	 รายได้ค่าติดต้ังมาตรวดัน�า้ตัดบัญชี	 เป็นค่าตดิตัง้มาตรวดัน�า้ท่ีรบัจากผูใ้ช้น�า้เอกชนและราชการแต่ละราย	
แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 และบันทึกเป็นรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ารอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน 
เมื่องานแล้วเสร็จ	โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้าตัดบัญชีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ในอัตราร้อยละ	12.5	ต่อปี	
ตามอายุการใช้งานของมาตรวัดน�้า	 ต้นทุนงานติดตั้งมาตรวัดน�้าท่ียังไม่แล้วเสร็จ	 จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่าง
ด�าเนินการ
	 	 3.11.3	 รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับญัช	ีเป็นค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ทีร่บัจากผูใ้ช้น�า้เอกชน
และราชการแต่ละราย	แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	และบันทึกเป็นรายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า
รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินเมื่องานแล้วเสร็จ	 โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าติดตั้งค่าวางท่อขยายเขตตัดบัญชีในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ	ในอัตราร้อยละ	3.33	ต่อปี	ตามอายุการใช้งานของท่อ	ต้นทุนงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้าที่ยังไม่แล้วเสร็จ	
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 รวมถึงรายการเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทท่ีได้รับจากราชการ	 
ซ่ึงแสดงไว้เป็นรายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการรอการรับรู้	 และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการ 
ตัดบัญช	ีตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์	
	 	 3.11.4	 รายได้ค่าปรับ	 กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ	 กปภ.	 ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าวันท่ีก�าหนด						
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ	 ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา	 กปภ.	 ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก ่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	 ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณท่ีได้มีการหักค่าปรับไว้เงินท่ีจ่ายคืนจะน�าไปลดรายได้ค่าปรับ	 แต่ถ้า 
ต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน	และแสดงเป็นรายการหักอยู่ในรายได้อื่น
	 	 3.11.5	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา	โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
	 	 3.11.6		รายได้เงินปันผล	รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
	 	 3.11.7	 รายได้อื่น	รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�าระเงิน
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  3.11.8	 รายได้จากการรบับริจาคจากเอกชน	ส�าหรบัรายการรบับรจิาคอืน่	ๆ 	จากภาคเอกชนทีเ่ป็นเงนิสด	และทีด่นิ	
รวมทั้งวัสดุถาวร	จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในงวดที่เกิดรายการ
	 	 3.11.9	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	ส�าหรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณ	อุดหนุนจาก
รัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ป	ี2549	เป็นต้นไป	แสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน	และทยอยรับรู้เป็นรายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา 
ตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 20	 (ปรับปรุง	 2561)	 เรื่อง	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 3.11.10			รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ตัดบัญชี	 ส�าหรับรายการสินทรัพย์ท่ีรับโอนจากเอกชนในการติดต้ัง		 
และวางท่อให้ผู้ใช้น�้าเอกชน	 และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์จากราชการ	 แสดงไว้เป็นรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ 
ภาคเอกชนรอรับรู้	 และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน	 ตามล�าดับ	 และทยอยรับรู้ 
เป็นรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชีในอัตรา 
ร้อยละ	12.5	และ	3.33	ต่อปี	ตามอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้า
ตัดบัญชี	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

	 3.12	 ต้นทุนทางการเงิน
	 	 ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่	 กปภ.	 จัดหาเงินทุนมาด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู	้
และค่าธรรมเนียมจ่าย
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง	 รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง	 ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

	 3.13	 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
	 	 กปภ.	 มีการท�าสัญญาซื้อขายน�้ากับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่าข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า	 ดังนั้น	
กปภ.	บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น	หรือตามอายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
	 	 ส�าหรบัค่าเช่าทีจ่่ายช�าระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	และส่วนท่ีจะหกัจากหนีต้ามสญัญาโดยส่วน
ของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
	 	 ส�าหรบัสญัญาซือ้ขายน�า้กบับรษิทัเอกชนท่ีมผีลขาดทุนตลอดอายสุญัญา	ซึง่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัในปัจจบัุน	กปภ.	
จะน�าผลขาดทุนดังกล่าวมาค�านวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
	 	 กปภ.	ได้ทบทวนประมาณการหนีส้นิ	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	เมือ่มกีารแก้ไขสญัญาและปรบัปรงุประมาณการ
หนี้สิน	เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

	 3.14	 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 3.14.1	 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์	 เป็นเงินส่วนที่	 กปภ.	 กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ	 10	 ของ 
เงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 3.14.2	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค	 จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2540	โดย	กปภ.	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในนาม
พนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ	9	10	และ	11	ของเงินเดือนสมาชิกรายนั้น	ๆ	
ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน	 10	ปี	 เกินกว่า	 10	 ถึง	 20	ปีและเกินกว่า	 20	ป	ี ขึ้นไป	ตามล�าดับ	 (นับแต่เริ่มก่อตั้ง	 กปภ. 
ถึงปัจจุบัน)



Annual Report 2020181Provincial Waterworks Authority

	 3.15	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 3.15.1	 ผลประโยชน์ระยะสั้น
	 	 	 กปภ.	รับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 3.15.2	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนด
	 	 	 หน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานส่วนทีเ่ป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทนุสงเคราะห์พนกังาน
เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างานของพนักงาน	 โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจาก 
การท�างานให้กบั	กปภ.	ตลอดระยะเวลาท�างานถงึปีทีเ่กษยีณอายงุานในอนาคต	ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	โดยผลประโยชน์
ดงักล่าวได้ถกูคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั	อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเร่ิมต้น	การประมาณการ 
หนี้สินดังกล่าวค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 (Projected	Unit	Credit	
Method)	 	
	 	 	 เมือ่ข้อสมมติฐานทีใ่ช้ในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัมกีารเปลีย่นแปลง	กปภ.	จะรบัรู้
ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 3.16	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
	 	 ในการประมาณการหนีส้นิค่ารือ้ถอนอาคารและสิง่ก่อสร้างซ่ึงอยูบ่นท่ีดนิเช่า	กปภ.	 ใช้สมมตฐิานต่าง	ๆ	 เช่น	ระยะเวลา 
รื้อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต	มูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่ารื้อถอนค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	
(Zero	Coupon	Yield	Curve)	และ	SOE	Spread	Matrix	(Risk	Premium)	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึกสินทรัพย์บนที่ดินเช่า	
เป็นอัตราคิดลด
	 	 ทั้งนี้	 กปภ.	 ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 เนื่องจาก	 กปภ.	 ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�านวนเงินของต้นทุน								
ค่ารื้อถอนในอดีต	ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อน	ๆ 	จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้

4.	 การจัดประเภทรายการใหม่
	 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของงบการเงินท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2562	 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ 
เพื่อประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบและเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่	30	กันยายน	2563	ซึ่งการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวไม่มีผลต่อก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 			1,862.91	 (253.50)	 1,609.41

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 -	 253.50	 253.50

รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้รอการรับรู้	 			4,382.76	 1,159.87	 5,542.63

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 			24,845.68	 (1,159.87)	 23,685.81

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ก่อนจัดประเภท	 จัดประเภทใหม่	 หลังจัดประเภท
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รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตัดบัญชี	 574.53	 39.98	 614.51

รายได้อื่น	 1,270.73	 (39.98)	 1,230.75

รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตัดบัญชี	 574.53	 39.98	 614.51

รายได้อื่น	 1,591.76	 (39.98)	 1,551.78

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 			583.58	 101.65	 685.23

รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตัดบัญชี	 			(241.85)	 (39.98)	 (281.83)

รายได้เงินอุดหนุนตัดบัญชี	 			(873.89)	 39.98	 (833.91)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 (927.91)	 88.14	 (839.77)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 			-	 (88.14)	 (88.14)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 			(1,262.27)	 (95.72)	 (1,357.99)

รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�า้และวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า	

รอการรับรู้	 			2,639.68	 51.04	 2,690.72

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 			-	 (5.93)	 (5.93)

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 			3,590.54	 (51.04)	 3,539.50

งบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ก่อนจัดประเภท	 จัดประเภทใหม่	 หลังจัดประเภท

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ก่อนจัดประเภท	 จัดประเภทใหม่	 หลังจัดประเภท

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 ก่อนจัดประเภท	 จัดประเภทใหม่	 หลังจัดประเภท

4.	 การจัดประเภทรายการใหม	่(ต่อ)
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5.	 ข้อมูลเพิ่มเติม
 5.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		ประกอบด้วย

 5.2	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	ประกอบด้วย

	 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2563	 และ	 2562	 จ�านวน	 6,221.11	 ล้านบาท 
และ	1,911.90	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ได้รวมเงนิฝากธนาคารของกองทนุสงเคราะห์	กปภ.	จ�านวน	6.17	ล้านบาท	และ	6.24	ล้านบาท 
ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับเงินฝากธนาคารประจ�าระยะเวลามากกว่า	3	เดือน	ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
	 เงินระหว่างทาง	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 และ	 2562	 จ�านวน	 30.82	 ล้านบาท	 และ	 47.00	 ล้านบาท 

ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่านธนาคาร	เช็ค	และดราฟต์

เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการพนักงาน	 457.14	 500.00

เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 					1,857.38	 961.91

เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 			324.32	 306.88

                รวม	 2,638.84	 1,768.79

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสด		 	 	 22.77	 22.11

เงินฝากธนาคาร	 -	ออมทรัพย์	 6,221.11	 1,911.90

	 	 	 	 -	กระแสรายวัน	 717.65	 221.35

	 	 	 	 -	ประจ�าไม่เกิน	3	เดือน	 902.32	 3,437.18

เงินระหว่างทาง	 						 				30.82	 47.00

                รวม	 7,894.67	 5,639.54

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 5.3	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า	 	 	

	 ลูกหนี้การค้า	-	เอกชน	 426.18	 363.23

	 ลูกหนี้การค้า	-	ราชการ	 				430.85	 368.40

																												รวมลูกหนี้การค้า	 857.03	 731.63

 หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	 		(74.34)	 (70.09)

								 	 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 			(57.30)	 (48.61)

	 	 	 	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 		725.39	 612.93

ลูกหนี้อื่น	 	 	

					ลูกหนี้อื่น	 	 775.46	 775.63

     หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้อื่น	 						(125.69)	 (35.37)									

	 	 	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้	 		(633.17)	 (630.34)

							 	 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 				(0.11)	 (0.11)

																												ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 		16.49	 109.81

					รายได้ค้างรับ	 	 98.82	 164.30

     หัก	 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 				(0.11)	 (0.23)

																											รายได้ค้างรับ	-	สุทธิ	 		98.71	 164.07

					ลูกหนี้กระทรวงการคลัง	 531.74	 682.98

					ลูกหนี้กรมสรรพากร	 91.92	 0.13

					ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 2.76	 2.53

					อื่น	ๆ 	 					 31.67	 36.96

																												รวมลูกหนี้อื่น	 		773.29	 996.48

                            รวม	 1,498.68	 1,609.41

	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2563	ลกูหน้ีกระทรวงการคลงั	มจี�านวน	531.74	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงนิทดรองจ่ายแทน		
ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้	กปภ.	 เพื่อเบิกจ่ายแทนเงินอุดหนุน	ปี	2562	และ	ป	ี2563	จ�านวน	159.51	ล้านบาท	 เงินค้างรับฎีกา 
เบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภายในปีงบประมาณ	 2563	 จ�านวน	 371.45	 ล้านบาท	 และการจัดหาเงินกู้แบบ	 TERM	 LOAN	 
จ�านวน	0.78	ล้านบาท	เพื่อลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าระยะเร่งด่วนประจ�าปีงบประมาณ	2558	(เพิ่มเติม)	ของ	
กปภ.	 วงเงินกู้	 1,486.00	ล้านบาท	ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรี	 โดยรัฐบาล 
รับภาระช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียร้อยละ	 75	 ของวงเงินกู้	 และ	 กปภ.	 รับภาระช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียร้อยละ	 25 
ของวงเงินกู้

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้	 คือ	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนที่เกินร้อยละ	 10	 ของวงเงิน 
ตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ซ่ึงยังไม่มีความแน่นอนว่า	 กปภ.	จะได้รับเงินค่าปรับดังกล่าวหรือไม่	 ดังนั้น	 กปภ.	 จึงได ้
ตั้งเป็นรายการรอรับรู้ไว้	 และน�ามาบันทึกหักลดยอดลูกหน้ีอื่น	 โดย	ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2563	 และ	 2562	 รายได้ค่าปรับ 
และค่าเสียหายรอการรับรู้มีจ�านวน	633.17	ล้านบาท	และ	630.34	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ลูกหน้ีส่วนราชการ	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2563	จ�านวน	430.85	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจาก	ณ	วนัท่ี	30	กันยายน	2562	
จ�านวน	62.45	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.95	จ�าแนกตามหน่วยงาน	ดังนี้

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	วัสดุคงเหลือจ�านวน	331.67	ล้านบาท	และ	342.88	ล้านบาทตามล�าดับ	
เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�าปี	 หากมีจ�านวนสูงหรือต�่ากว่ายอดคงเหลือ 
ตามบญัช	ีผลต่างจากจ�านวนเงนิและจ�านวนหน่วย	กปภ.	จะบนัทกึเป็นวสัดรุอการปรบัปรงุและสอบข้อเทจ็จรงิ	เพือ่รอการตรวจสอบ
หาสาเหต	ุและน�าไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2562 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

																	ส่วนราชการ

1.		กระทรวงยุติธรรม

2.		กระทรวงกลาโหม

3.		กระทรวงมหาดไทย

4.		กระทรวงสาธารณสุข

5.		กระทรวงศึกษาธิการ

6.		ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

7.		หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ

                                    รวม

260.10

59.81

31.62

28.26

19.57

6.99

		24.50

430.85

60.37

13.88

7.34

6.56

4.54

1.62

			5.69

100.00

183.50

56.61

44.28

25.35

37.10

7.52

		14.04

368.40

49.81

15.37

12.02

6.88

10.07

2.04

				3.81

100.00

	 76.60	 41.74

	 3.20	 5.65

	 (12.66)	 (28.59)

	 2.91	 11.48

	 (17.53)	 (47.25)

	 (0.53)	 (7.05)

	 10.46	 74.50

	 62.45	 16.95

	ล้านบาท					ร้อยละ 	ล้านบาท					ร้อยละ 	ล้านบาท					ร้อยละ

2563

 5.4	 วัสดุคงเหลือ		จ�าแนกตามประเภทวัสดุดังนี้

วัสดุการผลิต	 	 110.83	 109.62

วัสดุด�าเนินการ	 	 197.42	 211.08

วัสดุอะไหล่มาตร	 	 20.27	 20.44

น�้าดื่มบรรจุขวดส�าเร็จรูป	 3.05	 2.18

คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง	 																	0.38	 -

																																									รวม	 		331.95	 343.32

หัก		ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 						(0.28)	 (0.44)

                                         รวม	 331.67	 342.88

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ประเภท
ธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุนชนิด
ของหุ้น

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท	จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�า้ภาคตะวนัออก
จ�ากัด	(มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัท	ประปาปทุมธานี	
จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย
น�้าประปา
ผลิตและ
จ�าหน่าย
น�้าประปา

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

2563

40.20

2.00

2562

40.20

2.00

  	2563

4,308.19

    
24.03

    2562

4,260.91

			24.03

     	2563

1,091.20

				24.03

     2562

1,091.20

	24.03

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ในระหว่างปี	 2563	 บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกาศจ่าย						

เงินปันผลประจ�าปี	2562	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	6/2563	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2563	ในอัตราหุ้นละ	0.26	บาท	
กปภ.	 ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 2563	 จ�านวน	 173.89	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2563	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	13/2563	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2563 
ในอัตราหุ้นละ	0.16	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	18	กันยายน	2563	จ�านวน	107.01	ล้านบาท

	 ในระหว่างปี	 2562	 บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกาศจ่าย						
เงินปันผลประจ�าปี	2561	ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2562	ในอัตราหุ้นละ	0.27	บาท	
กปภ.	 ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2562	 จ�านวน	 180.58	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2562	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	9/2562	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2562	
ในอัตราหุ้นละ	0.21	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	12	กันยายน	2562	จ�านวน	140.45	ล้านบาท

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 ในระหว่างปี	 2563	 บริษัท	 ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2562	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	 1/2563	 เมื่อวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2563	 ในอัตราหุ้นละ	 39.822	 บาท	 กปภ.	 ได้รับ						
เงินปันผลเมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2563	 จ�านวน	 9.57	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่	 30	 มิถุนายน	 2563	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	 4/2563	 เมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 2563	 ในอัตราหุ้นละ	
42.113	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	9	กันยายน	2563	จ�านวน	10.12	ล้านบาท

	 ในระหว่างปี	 2562	 บริษัท	 ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2561	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเมื่อวันที่	 15	มีนาคม	2562	 ในอัตราหุ้นละ	 39.474	บาท	กปภ.	 ได้รับเงินปันผล 
เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2562	 จ�านวน	 9.48	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันที	่30	มิถุนายน	2562	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	3/2562	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2562	ในอัตราหุ้นละ	39.813	บาท	
กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2562	จ�านวน	9.57	ล้านบาท

 5.5	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	ได้แก่	ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	จ�านวน								
309.30	ล้านบาท	และ	253.50	ล้านบาท	ตามล�าดับ

5.6	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายได้	  
					รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
	 	 บริษัทร่วม	 	 1.11	 1.76
ค่าใช้จ่าย	  
					ค่าซื้อน�้าประปา	 	 	
		 	 บริษัทร่วม	 	 160.25	 203.56
									บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			1,163.29	 1,130.95
					ค่าซื้อน�้าดิบเอกชน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 635.71	 689.46
					ค่าซ่อมแซมบ�ารุงประปา	 	 	
        บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			20.32	 23.35

ลูกหนี้อื่น	  
	 บริษัทร่วม	 	 	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	 	 	
	 	 ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	 0.76	 0.88	

     รวม	 0.76	 0.88

เจ้าหนี้การค้า   
	 บริษัทร่วม	 	 	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	 	 	
	 	 	 ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	 	61.43	 81.57	
	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
	 	 บริษัท	ประปานครสวรรค์	จ�ากัด	 16.81	 11.83
	 	 บริษัท	ประปาฉะเชิงเทรา	จ�ากัด	 31.73	 29.58
	 	 บริษัท	ประปาบางปะกง	จ�ากัด	 31.13	 30.37
	 	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	 32.65	 32.25
	 	 บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	 				39.31	 34.88

     รวม	 213.06	 220.48

 5.7	 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญ	มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้	
	 	 5.7.1	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	ประกอบด้วย

	 	 5.7.2	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563188

 5.7	 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)

	 	 5.7.2	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	(ต่อ)

 5.8	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

	 	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2563	และ	2562	สนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	8,866.70	ล้านบาท	และ	7,937.41	ล้านบาท	

ตามล�าดบั	ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรงุขยายประปา	และ	กปภ.	รบัรู้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนยีมพนัธบตัร

เป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	34.26	ล้านบาท	และ	25.51	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 	 ในรอบบัญชปีี	2563	กปภ.	มีสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างทีด่�าเนนิการในพืน้ทีท่ียั่งไม่ได้รับอนญุาต	รวมทัง้สิน้	4	โครงการ	

วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น	1,162.92	ล้านบาท	ดังนี้

รายได้	  
					รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
	 				บริษัทร่วม	 	 1.11	 1.76
					เงินปันผลรับ	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 280.90	 321.02
ค่าใช้จ่าย   
					ค่าซื้อน�้าประปา	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 160.25	 203.56
								บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			1,163.29	 1,130.95
					ค่าซื้อน�้าดิบเอกชน	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 635.71	 689.46
					ค่าซ่อมแซมบ�ารุงประปา	 	 	
								บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			20.32	 23.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการ
ประปาภายหลังการรับโอน	
การประปาส่วนภมิูภาคสาขา
หนองบัวแดง	(ภักดีชุมพล)	
อ.ภักดีชุมพล	จ.ชัยภูม	ิ
สัญญาเลขที่	
กปภ.ข.	6/174/2557	
ลงวันที่	18	กันยายน	2557	

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	26	กันยายน	2557	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	20	กันยายน	2558		
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม	
เลขที	่กปภ.ข.	6/163/2558	
ลงวันที่	17	มิถุนายน	2558
ขยายระยะเวลาตั้งแต่	
วันที	่ 24	กุมภาพันธ์	2558	
จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว	
จ�านวน	4	งวด	มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	27.29	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

50.75	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษ	ี
มูลค่าเพิ่ม)

1 เมื่อวันที	่27	สิงหาคม	2563
ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้ประโยชน์	
พื้นที่ป่าตามมติ	ครม.	พิจารณา
อนุญาตให้	กปภ.	ใช้ประโยชน์	
อยู่ระหว่าง	รมว.ทส.	ลงนาม
ในใบอนุญาต	

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
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5.8	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	(ต่อ)

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี	อ.เมือง
-	บ้านแหลม	-	บ้านลาด	
-	ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	
ส่วนที่	2	ก่อสร้างเพิ่มก�าลัง
การผลิต	สถานผีลิตน�า้นายาง	
และระบบท่อ	ส่ง	-	จ่าย	
สญัญาเลขที	่กจห.	11/2560		
ลงวันที่	8	มีนาคม	2560	

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	3	เมษายน	2560	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	7	พฤษภาคม	2561	
และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.81/2561
ลงวันที่	3	กันยายน	2561	
ขยายระยะเวลานับถัดจาก				
วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันที่
ลงนามในสัญญาแก้ไขบวก
ระยะเวลาด�าเนินการ
เพิ่มเติมอีกจ�านวน	315	วัน
สิ้นสุดวันที่	15	กรกฎาคม	
2562	และปรับลดวงเงิน	
0.24	ล้านบาท	และสัญญา
แก้ไข	เลขที่	ฝกม.	6/2562												
ลงวันที่	31	มกราคม	2562	
ขยายระยะเวลานับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันที่
ลงนามในสัญญาแก้ไข
บวกระยะเวลาเพิ่มเติมอีก
จ�านวน	120	วัน	สิ้นสุด
วันที	่12	พฤศจิกายน	2562
และปรับเพิ่มวงเงิน	0.95
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	123/2563														
ลงวันที่	8	กันยายน	2563	
ขยายระยะเวลา	27	วัน
นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาแก้ไข	โดยสิ้นสุด
วันที่	5	ตุลาคม	2563
และปรับลดวงเงิน
0.17	ล้านบาท

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว	
จ�านวน	7	งวด	มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	368.80	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พืน้ทีก่ารก่อสร้างโครงการ
เป็นท่ีดนิสาธารณประโยชน์	
ในส่วนงานสถานจ่ีายน�า้
บ้านแหลม	เนือ้ท่ี	3-14-34	ไร่	
เป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมอืง	ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน	ซึง่อยู่ในความดแูล
รักษาของกระทรวงมหาดไทย							
(ทีด่นิสาธารณประโยชน์
ประจ�าต�าบลและหมูบ้่าน)	
และในส่วนงานสถานผีลติน�า้
นายาง	เนือ้ที	่15-2-26	ไร่	
ซึง่	กปภ.	สาขาเพชรบุรไีด้สทิธิ
การใช้ประโยชน์ตามเอกสาร
รังวดั	ร.ว.	67	โดยไม่ได้ช�าระ
ค่าเช่าตัง้แต่เร่ิมใช้งานนาน
มาแล้ว	และไม่ได้ขออนญุาต
ด�าเนินการ

499.60	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

ที่ดินสาธารณประโยชน์

2
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5.8	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	(ต่อ)

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

ที่ดินสาธารณประโยชน์	(ต่อ)

งานปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์	(ยางตลาด)	
(กมลาไสย)	อ.เมือง	
-	ยางตลาด	-	กมลาไสย	
จ.กาฬสินธุ์	
สญัญาเลขที	่กจห.	52/2559	
ลงวันที่	31	มีนาคม	2559

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	18	เมษายน	2559	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	10	สิงหาคม	2560	
และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	124/2559	
ลงวันที่	10	พฤศจิกายน
2559	และสัญญาแก้ไข
เลขที่	ฝกม.	79/2560	
ลงวันที่	4	สิงหาคม	2560
มีการขยายระยะเวลา
จ�านวน	360	วัน	นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
แก้ไข	สัญญาสิ้นสุด	
วันที่	30	กรกฎาคม	2561
และปรับลดวงเงิน	0.25
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	18/2561
ลงวนัท่ี	27	กมุภาพันธ์	2561
ปรับลดวงเงิน	1.76
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	89/2561	
ลงวันที่	14	กันยายน	2561
ปรับลดวงเงิน	0.93
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	132/2561				
ลงวันที่	31	ตุลาคม	2561	
มีการขยายระยะเวลานับ
ถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
จนถึงวันที่	กปภ.	มีหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างเข้าท�างานได้	
และขยายระยะเวลาอีก
จ�านวน	180	วนั	นบัถัดจาก
วันที	่กปภ.	มหีนงัสอืแจ้งให้
ผู้รับจ้างเข้าท�างานได	้
และปรับเพิ่มวงเงิน
2.36	ล้านบาท	และสัญญา
แก้ไขเลขที	่ฝกม.	49/2562	
ลงวันที่	7	มิถุนายน	2562	
ปรับเพิ่มวงเงิน	0.06
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	62/2562	

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว	
จ�านวน	14	งวด	มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	152.28	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สถานีสบูน�า้ดบิ	(แห่งใหม่) 
-	กปภ.	ขอใช้และขอถอน
สภาพทีด่นิสาธารณประโยชน์	
แปลง	“หนองขุ่นสาธารณ-
ประโยชน์”	เนือ้ที	่0-3-86	ไร่
โดยเมือ่วนัที	่19	พฤษภาคม
2563	กปภ.	ได้แจ้งหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือพิจารณา
ให้ความเหน็	มกี�าหนดตอบ
กลบัภายใน	180	วนั	ปัจจุบนั	
ณ	30	กนัยายน	2563
อยูร่ะหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องให้ความเหน็
-	กปภ.	ขออนญุาตเข้าท�า
ประโยชน์	ในเขตป่า	ตาม
พ.ร.บ.	ป่าไม้	พ.ศ.	2484
เมือ่วนัที	่4	มีนาคม	2563
ซึง่ส�านกังานจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที	่7	(ขอนแก่น)	มหีนงัสอื
ที	่ทส	1620.2/	8480
ลงวนัที	่20	ตลุาคม	2563	แจ้ง
ผจก.	กปภ.	สาขากาฬสินธุ์
ว่าได้พิจารณาอนญุาตให้
กปภ.	เข้าท�าประโยชน์
ในเขตป่า	ตามมาตรา	4(1)	
แห่ง	พ.ร.บ.	ป่าไม้	พ.ศ.	2484
และช�าระค่าบ�ารุงป่าและ
ค่าธรรมเนยีมต่าง	ๆ	ปัจจบุนั
ณ	30	กนัยายน	2563
อยูร่ะหว่าง	กปภ.สาขา
กาฬสนิธุ	์ด�าเนนิการช�าระเงนิ
พร้อมรับใบอนญุาต
ขยายระบบผลติ
สถานีผลติน�า้ยางตลาด 
-	กปภ.	ขอใช้และขอถอน
สภาพทีด่นิสาธารณประโยชน์	
แปลง	“หนองหมาจอก
สาธารณประโยชน์”	เนือ้ที่
13-0-00	ไร่	โดยเมือ่วนัที	่7
เมษายน	2563	กปภ.	ได้แจ้ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น

265.52	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษ	ี
มูลค่าเพิ่ม)

3
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5.8	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	(ต่อ)

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

ลงวนัที	่24	มถุินายน	2562
มีการขยายจ�านวน	40	วัน	
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาแก้ไขฉบับนี้	
และปรับเพิ่มวงเงิน
0.26	ล้านบาท	และ
สัญญาแก้ไข
เลขที่	ฝกม.	59/2563	
ลงวนัท่ี	28	พฤษภาคม	2563
และเลขที่	ฝกม.	63/2563
ลงวันที่	12	มิถุนายน	2563	
และปรับลดวงเงิน
0.008	ล้านบาท

มีก�าหนดตอบกลับภายใน
180	วัน	ปัจจุบัน
ณ	30	กันยายน	2563
อยู่ระหว่างส�านักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธุ์	รวบรวม
เอกสารและจัดประชุม
คณะกรรมการประจ�าจังหวัด
ตามมาตรา	9	และ
คณะกรรมการก�ากับการใช้
ที่ดินของรัฐ
-	กปภ.	ขออนุญาตเข้าท�า
ประโยชน์ในเขตป่า	ตาม
พ.ร.บ.	ป่าไม้	พ.ศ.	2484
เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2563
ซึ่งส�านักงานจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที	่7	(ขอนแก่น)	มีหนงัสอื
ที่	ทส	1620.2/7449	ลงวันที่
21	กันยายน	2563	แจ้ง								
ผจก.	กปภ.สาขากาฬสินธุ์
ว่าได้พิจารณาอนญุาตให้	กปภ.	
เข้าท�าประโยชน์ในเขตป่า	
ตามมาตรา	4	(1)	แห่ง	พ.ร.บ.
ป่าไม้	พ.ศ.	2484	และช�าระ
ค่าบ�ารุงป่าและค่าธรรมเนียม
ต่าง	ๆ	ปัจจบุนั	ณ	30	กันยายน	
2563	อยู่ระหว่าง	กปภ.	
สาขากาฬสินธุ์	ด�าเนินการ
ช�าระเงินพร้อมรับใบอนุญาต

ที่ดินสาธารณประโยชน์	(ต่อ)

3
(ต่อ)

งานปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์	
อ.เมืองสุรินทร์	จ.สุรินทร	์
สญัญาเลขที	่กจห.	67/2558		
ลงวันที่	30	มิถุนายน	2558	

สัญญาเริ่มต้น
วันที	่16	กรกฎาคม	2558	
สัญญาสิ้นสุด
วันที	่27	ตุลาคม	2559	
และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	37/2559	
ลงวันที่	30	มีนาคม	2559	
ปรับลดวงเงิน	1.22	ล้านบาท	
และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	77/2559	
ลงวันที่	8	สิงหาคม	2559					
ปรับลดวงเงิน	0.03	ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที	่ฝกม.	133/2559	

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว	
จ�านวน	18	งวด	มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	317.13	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พ้ืนทีก่ารก่อสร้างโครงการ
เป็นท่ีดนิสาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานผีลติน�า้
แห่งใหม่	ต.คอโค	ผ่านการ
เหน็ชอบด้วยผลการประชาคม
และการประชมุสภา	อบต.	คอโค
โดย	กปภ.	ได้มีหนังสือ
ที	่มท	55320/6846	ลงวันที่
28	พฤศจิกายน	2556
ขอใช้และขอถอนสภาพ
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย	โดยมีการรังวัดทีด่นิ
แล้วตามหมายคอยชี้ระวัง
แนวเขตการรังวัดที่ดิน

347.05	ล้านบาท
(ไม่รวมภาษ	ี
มูลค่าเพิ่ม)

4
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5.8	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	(ต่อ)

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

4
(ต่อ)

ลงวันที่	6	ธันวาคม	2559	
ขยายระยะเวลาจ�านวน
360	วัน	นับถัดจากวัน
สิ้นสุดสัญญา	และปรับลด
วงเงิน	11.63	ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	100/2560							
ลงวันที่	22	กันยายน	2560
ปรับลดวงเงิน	2.32	ล้านบาท	
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที	่ฝกม.	109/2560	
ลงวันที่	17	ตุลาคม	2560	
ขยายระยะเวลาอีกจ�านวน	
225	วนั	นบัถัดจากวนัสิน้สุด
สัญญา	และปรับลดวงเงิน
1.61	ล้านบาท	และสัญญา
แก้ไขเลขที	่ฝกม.	15/2561
ลงวนัท่ี	19	กมุภาพันธ์	2561	
ปรบัเพิม่วงเงนิ	0.05	ล้านบาท 
และบันทึกต่อท้ายสัญญา	
ลงวนัท่ี	21	พฤษภาคม	2561
ขยายระยะเวลาจ�านวน
54	วัน	นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	60/2561							
ลงวันที่	15	มิถุนายน	2561
ปรับลดวงเงิน	0.004
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที	่ฝกม.	71/2561	
ลงวนัที	่17	กรกฎาคม	2561	
ขยายระยะเวลาจ�านวน
20	วัน	นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา	และปรับเพิ่มวงเงิน
0.25	ล้านบาท	และสัญญา
แก้ไข	เลขที	่ฝกม.	7/2562
ลงวันที่	31	มกราคม	2562
ขยายระยะเวลาจ�านวน
90	วัน	นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา	และปรับเพิ่มวงเงิน
1.88	ล้านบาท	และสัญญา
แก้ไข	เลขที	่ฝกม.	45/2560	
ลงวนัท่ี	26	พฤษภาคม	2560
ขยายระยะเวลา	360	วัน

ตามหนังสือส�านักงานที่ดิน	
จ.สุรินทร์	ที่	สร	0020.3/925	
ลงวันที่	19	เมษายน	2559	
ส�านักงานที่ดิน	จ.สุรินทร์
มีหนังสือตอบกลับ
ที่	สร	0020.4/21719
ลงวันที	่30	กรกฎาคม	2562	
แจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการแจ้ง	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็น	

ที่ดินสาธารณประโยชน์	(ต่อ)
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5.8	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	(ต่อ)

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

4
(ต่อ)

ที่ดินสาธารณประโยชน์	(ต่อ)
นับถัดจากวันลงนาม
ในสญัญาแก้ไข	และปรับลด
วงเงิน	0.19	ล้านบาท	
และสัญญาแก้ไข
เลขที่	ฝกม.	44/2561	
ลงวันที	่30	เมษายน	2561
ขยายระยะเวลา	10	วัน	
นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา
และปรับเพิ่มวงเงิน	0.16
ล้านบาท	และสัญญาแก้ไข
เลขที่	ฝกม.	32/2559	
ลงวนัที	่7	พฤษภาคม	2562	
ขยายระยะเวลานับจาก
วันสิ้นสุดสัญญาจนถึง
วันลงนามในสัญญาแก้ไข
บวกระยะเวลาก่อสร้าง
เพิม่อีก	75	วัน	และปรับลด
วงเงิน	1.26	ล้านบาท
และเลิกสัญญาจ้าง	
ที่	มท	55622-1/1737	
ลงวันที	่18	มีนาคม	2563
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5.9	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน	 	 	 	 	 	

ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 3,072.88	 131,644.69	 23,281.37	 16,538.01	 174,536.95

-	 เพิ่มขึ้น	 														25.92	 9,238.02	 1,931.07	 166.41	 11,361.42

-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 (124.89)	 (424.38)	 (124.16)	 (673.43)

ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 3,098.80	 140,757.82	 24,788.06	 16,580.26	 185,224.94

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 -	 (47,035.34)	 (14,088.49)	 (6,972.83)	 (68,096.66)

-		เพิ่มขึ้น	 -	 (3,819.54)	 (1,738.47)	 (363.67)	 (5,921.68)

-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 81.54	 362.24	 124.16	 567.94

ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 -	 (50,773.34)	 (15,464.72)	 (7,212.34)	 (73,450.40)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      

ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 (26.07)	 (1,079.27)	 (85.89)	 (4,464.86)	 (5,656.09)

-	 ขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 (82.20)	 (12.49)	 -	 (94.69)

-		จ�าหน่าย	 -	 0.18	 1.68	 -	 1.86

ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 (26.07)	 (1,161.29)	 (96.70)	 (4,464.86)	 (5,748.92)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ      

ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 -	 (8.73)	 (17.71)	 -	 (26.44)

-	 ขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 (2.07)	 (12.74)	 -	 (14.81)

-		จ�าหน่าย	 -	 3.95	 16.64	 -	 20.59

-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 4.78	 1.06	 -	 5.84

ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 -	 (2.07)	 (12.75)	 -	 (14.82)

ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์      

ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 -	 -	 (14.08)	 -	 (14.08)

-	 ขาดทุนจากการปรับมูลค่า	 -	 -	 (8.34)	 -	 (8.34)

-		จ�าหน่าย	 -	 -	 0.14	 -	 0.14

ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 -	 -	 (22.28)	 -	 (22.28)

ราคาตามบัญชี      

ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 3,072.73	 88,821.12	 9,191.61	 4,903.06	 105,988.52

ณ	วันที	่30	กันยายน	2562	 3,046.81	 83,521.35	 9,075.20	 5,100.32	 100,743.68

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ภายใต้

สัญญาเช่า
การเงิน

รวม
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	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 ท่ีบันทึกในหมวดที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563 
และ	2562	ประกอบด้วย

ราคาทุน      
ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 199.73	 361.20	 84.25	 15,892.83	 16,538.01
-	เพิ่มขึ้น	 -	 166.41	 -	 -	 166.41
-	จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 -	 -	 (124.16)	 (124.16)
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 199.73	 527.61	 84.25	 15,768.67	 16,580.26
       
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 -	 (134.12)	 (81.18)	 (6,757.53)	 (6,972.83)
-	เพิ่มขึ้น	 -	 (9.20)	 -	 (354.47)	 (363.67)
-	จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 -	 -	 124.16	 124.16
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 -	 (143.32)	 (81.18)	 (6,987.84)	 (7,212.34)
       
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 	 	 	 	 	
ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
       
ราคาตามบัญชี      
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 199.73	 384.29	 3.07	 4,315.97	 4,903.06
ณ	วันที	่30	กันยายน	2562	 199.73	 227.08	 3.07	 4,670.44	 5,100.32

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมระบบผลิต
น�้าประปา

ครุภัณฑ์อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน

	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2563	และ	2562	ท่ีดนิ	อาคารและอุปกรณ์ขาดบญัชรีอการปรบัปรงุและสอบข้อเทจ็จริงสุทธิ	
จ�านวน	 0.35	 ล้านบาท	 และ	 0.25	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 กปภ.	 ได้บันทึกลดยอดท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 โดยน�าไปแสดง 
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง	 และได้ตั้งค่าเผื่อส�าหรับสินทรัพย ์
ดังกล่าวไว้เต็มจ�านวนแล้ว

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 กปภ.	 มีท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ท่ีหักค่าเสื่อมราคาครบแล้ว	 แต่ยังคงใช้งานอยู่	
จ�านวน	14,807.54	ล้านบาท	

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 กปภ.	 มีสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีตั้งอยู ่ในพื้นที่ที่ยัง 
ไม่ได้รับอนุญาต	 จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 2,264.06	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็น	 สินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีตั้ง 
อยู่ในที่ดินราชพัสดุ	 จ�านวน	 162.98	 ล้านบาท	 ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	 จ�านวน	 0.19	 ล้านบาท	 ท่ีดินสาธารณประโยชน์	 
จ�านวน	 714.09	 ล้านบาท	 ท่ีดินของกรมทางหลวง	 จ�านวน	 315.93	 ล้านบาท	 ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที ่
รกร้างว่างเปล่า	จ�านวน	1,060.43	ล้านบาท	และที่ดินชลประทาน	จ�านวน	10.44	ล้านบาท

5.9	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(ต่อ)
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5.10	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการใช้ทรัพย์สิน รวมสิทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน

ราคาทุน     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 314.97	 679.07	 994.04
-		 เพิ่มขึ้น	 -	 0.05	 0.05
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 (3.54)	 (3.54)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 314.97	 675.58	 990.55
     
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 -	 (677.88)	 (677.88)
-		 เพิ่มขึ้น	 -	 (0.38)	 (0.38)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 3.54	 3.54
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 -	 (674.72)	 (674.72)
      
ราคาตามบัญชี	 	 	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 314.97	 0.86	 315.83
ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	 314.97	 1.19	 316.16

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 กปภ.	 มีสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่หักค่าตัดจ�าหน่ายครบแล้ว	 แต่ยังคง 
ใช้งานอยู	่จ�านวน	366.00	ล้านบาท
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5.11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน	 	 	 	 	
ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 524.05	 4.12	 528.17
-		 เพิ่มขึ้น	 45.27	 -	 45.27
-		 จ�าหน่าย/ลดลง	 (0.17)	 -	 (0.17)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 569.15	 4.12	 573.27
      
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 	 	 	 	
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 (346.20)	 (4.12)	 (350.32)
-		 เพิ่มขึ้น	 (55.44)	 -	 (55.44)
-		 จ�าหน่าย/ลดลง	 0.17	 -	 0.17
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 (401.47)	 (4.12)	 (405.59)
      
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 	 	 	 	
ณ	วันที	่1	ตุลาคม	2562	 (0.29)	 -	 (0.29)
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 (0.29)	 -	 (0.29)
      
ราคาตามบัญชี	 	 	 	 	
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	 167.39	 -	 167.39
ณ	วันที	่30	กันยายน	2562	 177.56	 -	 177.56
 

ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2563	 กปภ.	 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าตัดจ�าหน่ายครบแล้ว	 แต่ยังคงใช้งานอยู ่
จ�านวน	110.72	ล้านบาท
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 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	ประกอบด้วย

5.12	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

เงินมัดจ�า	 	 0.75	 0.74

เงินฝากประกันตัวพนักงาน	 	 27.71	 26.62

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สินทรัพย์ประปารอโอน	 62.10	 161.95

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�าหนดช�าระมากกว่า	1	ปี	-	สุทธิ	 		42.21	 44.97

 รวม	 132.77	 234.28

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 6.60	 26.40	 35.75	 68.75	 6.60	 26.40	 42.35	 75.35

หัก		ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้	 (3.84)	 (12.57)	 (7.37)	 (23.78)	 (4.07)	 (13.73)	 (10.05)	 (27.85)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	 2.76	 13.83	 28.38	 44.97	 2.53	 12.67	 32.30	 47.50

ภายใน
1	ปี

มากกว่า
1	ปี	แต่
ไม่เกิน
5	ปี

มากกว่า
5	ปี

รวม ภายใน
1	ปี

มากกว่า
1	ปี	แต่
ไม่เกิน
5	ปี

มากกว่า
5	ปี

รวม

ลูกหนี้ที่มีก�าหนดช�าระ ลูกหนี้ที่มีก�าหนดช�าระ

30	กันยายน	2563 30	กันยายน	2562

กปภ.	 ได้ท�าสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�าเนินการระบบประปาสัตหีบ	 มีก�าหนดระยะเวลาท้ังสิ้น	 30	 ปี 
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�าหนดช�าระในระหว่างปี	 2544	-	2574	ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2563	 และ	 2562	 
คงเหลือเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธ	ิ44.97	ล้านบาท	และ	47.50	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โอนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงนิทีม่กี�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	จ�านวน	2.76	ล้านบาท	และ	2.53	ล้านบาท	ตามล�าดบั	คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่	
จ�านวน	42.21	ล้านบาท	และ	44.97	ล้านบาท	ตามล�าดับ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจ้าหนี้การค้า	 	 2,542.95	 1,764.36

เจ้าหนี้อื่น	 	 169.64	 174.71

เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 					 					17.96	 51.65

 รวม	 2,730.55	 1,990.72

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกมา	 	 2,196.80	 1,800.00

บวก		เพิ่มระหว่างงวด	 		 	1,410.29	 2,196.80

	 	 3,607.09	 3,996.80

หัก			น�าส่งคลัง	 	 (2,196.80)	 (1,800.00)

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกไป	 	 1,410.29	 2,196.80

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 94.46	 111.42

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	 	 241.22	 228.30

ค่าซื้อน�้าค้างจ่าย	 	 841.94	 843.57

เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม	 						 					5.83	 5.54

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	ๆ	 				 			258.00	 282.24

 รวม	 1,441.45	 1,471.07

5.13	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

5.15	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย

5.14	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	ประกอบด้วย

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 กระทรวงการคลังก�าหนดให้	 กปภ.	 น�าเงินส่งรัฐ	 ในอัตราร้อยละ	 45	 ของก�าไรสุทธิก่อนหักโบนัสพนักงาน 
และกรรมการ	โดยก�าหนดระยะเวลาน�าส่งรายได้แผ่นดนิปีละ	2	ครัง้	ครัง้ที	่1	น�าส่งเงนิรายได้ระหว่างกาลภายในเดอืนกรกฎาคม
ของทุกปี	และครั้งที่	2	ให้น�าส่งเมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว	ทั้งนี้	หากรัฐวิสาหกิจ
มีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาด้านสภาพคล่องให้ขอผ่อนผันเป็นกรณีไป

	 ในปี	2563	กปภ.	ได้ประมาณการเงนิน�าส่งรัฐตามจ�านวนเงนิน�าส่งท่ีก�าหนดในพระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จ�านวน	1,410.29	ล้านบาท	โดยในปี	2563	กปภ.	ได้น�าเงนิส่งรัฐแล้ว	จ�านวน	2,196.80	ล้านบาท	
เป็นเงินน�าส่งรัฐของปี	2562	ทั้งจ�านวน	ส่วนที่เหลือจ�านวน	1,410.29	ล้านบาท	ที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายเป็นเงิน
น�าส่งรัฐค้างจ่ายของปี	2563	ทั้งจ�านวน

5.16	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	ประกอบด้วย

ภายใน	1	ปี	 	 1,895.64	 1,910.05

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 	 6,784.20	 7,193.26

มากกว่า	5	ปี	 		 12,009.95	 13,497.22

	 รวม	 		20,689.79	 22,600.53

หัก		ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต		 (9,029.64)	 (10,230.22)

	 รวม	 		11,660.15	 12,370.31

หัก		ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 						(761.20)	 (709.46)

 รวม	 10,898.95	 11,660.85

ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	ดังนี้

ภายใน	1	ปี	 	 761.20	 709.46

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 	 2,983.03	 3,107.12

มากกว่า	5	ปี	 			 		7,915.92	 8,553.73

	 รวม	 11,660.15	 12,370.31

สัญญาเช่าการเงิน	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 เป็นสัญญาท่ี	 กปภ.	 ได้ท�าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน 
เพื่อซื้อขายน�้าประปา	จ�านวน	9	สัญญา

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.15	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย	(ต่อ)
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	 5.17.1	 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค		ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 			พันธบัตร	กปภ.	 	 	 	 	 	 	 	
	 1	 ปี	2553	ครั้งที่	1	 5	พ.ย.	52	 4.670	 10	 5	พ.ย.	62	 -	 1,000.00
	 2	 ป	ี2553	ครั้งที่	2	 26	ส.ค.	53	 3.490	 10	 26	ส.ค.	63	 -	 850.00
	 3	 ป	ี2554	ครั้งที่	1	 21	ก.พ.	54	 3.980	 10	 21	ก.พ.	64	 850.00	 850.00
	 4	 ป	ี2554	ครั้งที่	2	 31	มี.ค.	54	 4.089	 15	 31	มี.ค.	69	 800.00	 800.00
	 5	 ป	ี2554	ครั้งที่	4	 1	ก.ย.	54	 3.970	 15	 1	ก.ย.	69	 1,000.00	 1,000.00
	 6	 ป	ี2555	ครั้งที่	1	 31	ต.ค.	54	 3.750	 10	 31	ต.ค.	64	 1,000.00	 1,000.00
	 7	 ป	ี2555	ครั้งที่	2-1	 20	ก.ย.	55	 4.090	 15	 20	ก.ย.	70	 300.00	 300.00
	 8	 ป	ี2555	ครั้งที่	2-2	 20	ก.ย.	55	 4.115	 15	 20	ก.ย.	70	 200.00	 200.00
	 9	 ป	ี2555	ครั้งที่	2-3	 20	ก.ย.	55	 4.180	 15	 20	ก.ย.	70	 350.00	 350.00
	10	 ป	ี2558	ครั้งที่	1	 16	ต.ค.	57	 3.494	 10	 16	ต.ค.	67	 400.00	 400.00
	11		 ปี	2558	ครั้งที่	2	 16	ต.ค.	57	 3.435	 8	 16	ต.ค.	65	 600.00	 600.00
	12		 ปี	2558	ครั้งที่	3	 28	พ.ค.	58	 2.940	 8	 28	พ.ค.	66	 600.00	 600.00
	13		 ปี	2558	ครั้งที่	4	 28	พ.ค.	58	 2.990	 8	 28	พ.ค.	66	 500.00	 500.00
	14		 ปี	2558	ครั้งที่	5	 24	ก.ย.	58	 2.888	 8	 24	ก.ย.	66	 103.00	 103.00
	15		 ปี	2558	ครั้งที่	6	 24	ก.ย.	58	 3.140	 8	 24	ก.ย.	66	 197.00	 197.00
	16		 ปี	2559	ครั้งที่	2	 21	ม.ค.	59	 2.950	 12	 21	ม.ค.	71	 170.00	 170.00
	17		 ปี	2559	ครั้งที่	3	 17	มี.ค.	59	 1.750	 5	 17	มี.ค.	64	 590.00	 590.00
	18		 ปี	2560	ครั้งที่	2	 30	ส.ค.	60	 2.190	 7	 30	ส.ค.	67	 1,100.00	 1,100.00
	19		 ปี	2562	ครั้งที่	1	 29	เม.ย.	62	 2.214	 5	 29	เม.ย.	67	 1,000.00	 1,000.00
	20		 ปี	2562	ครั้งที่	2	 28	พ.ค.	62	 2.990	 15	 28	พ.ค.	77	 1,050.00	 1,050.00
	21		 ปี	2563	ครั้งที่	1	 13	พ.ย.	62	 2.039	 10	 13	พ.ย.	72	 2,200.00	 -
	22		 ปี	2563	ครั้งที่	2	 26	ส.ค.	63	 1.030	 5	 26	ส.ค.	68	 900.00	 			
	 	 	 	 	 	 	 13,910.00	 12,660.00
   หัก			ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 			(1,440.00)	 			(1,850.00)		
   รวม		เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 						12,470.00					10,810.00

-

พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค	 12,470.00	 10,810.00
เงินกู้ยืมภายในประเทศ	 					 696.89	 100.00
 รวม	 13,166.89	 10,910.00

5.17	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวิธี
ส่วนได้เสยี/งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ล�าดับ 		รายการ วันที่ออก
พันธบัตร

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี	(ร้อยละ) ก�าหนด

ไถ่ถอน	(ปี)

เงื่อนไขการจ่ายช�าระคืน
30	กันยายน	

2562
30	กันยายน

2563
วันที่ไถ่ถอน
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5.17	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย	(ต่อ)

	 5.17.1	 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค	ประกอบด้วย	(ต่อ)

	 5.17.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ	ประกอบด้วย

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2563

30	กันยายน
2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	(สัญญา	2561/1)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ	 วงเงิน	 500.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบีย้	เพือ่ใช้ในการลงทนุโครงการก่อสร้างปรบัปรงุขยาย	กปภ.	สาขามหาสารคาม	จ�านวน	244.77	ล้านบาท	กปภ.	สาขาเพชรบุรี	
ส่วนที่	1	จ�านวน	155.23	ล้านบาท	และ	กปภ.	สาขาเพชรบุรี	ส่วนที่	2	จ�านวน	100.00	ล้านบาท

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน	
100.00	ล้านบาท	ในวนัที	่13	พฤศจิกายน	2560	และมกี�าหนดเบิกเงนิกูท้ั้งหมดภายในระยะเวลา	12	เดอืน	นบัจากวนัเบกิเงนิกู ้
งวดแรก	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบ้ียเงินกู้	 โดยก�าหนดใช้อัตราดอกเบ้ีย	 BIBOR	ณ	 วันท่ีเบิกรับเงินกู้งวดแรก	
และปรับอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ทุกงวด	6	เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก	และ	กปภ.	ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2562

	 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่1	 13	พ.ย.	2560	 1.96318	 13	พ.ย.	2562	 100.00	 100.00	
	 2	 เบิกเงินกู	้ครั้งที่	2	 22	ธ.ค.	2560	 1.96318	 13	พ.ย.	2562	 92.71	 92.71	
	 3	 เบิกเงินกู	้ครั้งที่	3	 		9	พ.ย.	2561	 1.96318	 13	พ.ย.	2562	 305.30	 305.30	
  รวม	 	 	 	 498.01	 498.01	
  หัก		จ่ายช�าระคืน	 	 	 	 (498.01)	 -
      -	 498.01
  หัก		ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 -	 (498.01)	

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	 	 	 -					 -

กปภ.	 ได้ออกพันธบัตรเพื่อน�าเงินไปใช้ลงทุน	 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�าหน่าย	 และการประกัน 
การจ�าหน่ายพันธบัตรป	ี2553	-	2563	ในอัตราร้อยละ	0.01	-	1.00	ของพันธบัตรที่ออกจ�าหน่ายทั้งสิ้น	ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�าหน่าย	 ยกเว้นพันธบัตรท่ีออกจ�าหน่าย	 ปี	 2558	 ครั้งท่ี	 2	 ครั้งที่	 4	 
ครั้งที	่6	ปี	2559	ครั้งที่	3	และปี	2563	ครั้งที่	1	กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
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 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	(สัญญา	2561/3)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ	 วงเงิน	 1,219.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	 เพ่ือใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	 กปภ.	 จ�านวน	 7	 โครงการ	 วงเงิน	 1,052.00	 ล้านบาท	 
และเพื่อด�าเนินงานปกติ	จ�านวน	3	โครงการ	วงเงิน	167.00	ล้านบาท

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน	
100.00	 ล้านบาท	ในวนัท่ี	10	พฤษภาคม	2561	และมีก�าหนดเบิกเงนิกูท้ั้งหมดภายในระยะเวลา	12	 เดอืน	นบัจากวนัเบกิเงนิกู ้
งวดแรก	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ	 0.05000	 ต่อปี	 โดยก�าหนดใช้
อัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ทุกงวด	6	 เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	 
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	 6	 เดือน	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 และ	 กปภ.	 ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว 
เมื่อวันที	่13	พฤศจิกายน	2562

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2563

30	กันยายน
2562

	 	1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่1	 10	พ.ค.	2561	 1.53649	 10	พ.ค.	2563	 100.00	 100.00
	 	2	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่2	 		8	พ.ค.	2562	 1.53649	 10	พ.ค.	2563	 1,119.00	 1,119.00	
  รวม	 	 	 	 1,219.00	 1,219.00	
  หัก	จ่ายช�าระคืน	 	 	 	 (1,219.00)	 -			
						 	 	 	 	 -	 1,219.00
      หัก			ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี			 -	 (1,219.00)							

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	 	 	 										-			 -

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.17	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย	(ต่อ)

	 5.17.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ	ประกอบด้วย	(ต่อ)
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	 	1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่1	 13	ก.ย.	2561	 1.86112	 13	ก.ย.	2563	 100.00	 100.00
	 	2	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่2	 28	ก.ย.	2561	 1.86112	 13	ก.ย.	2563	 59.34	 59.34
	 	3	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่3	 18	มิ.ย.	2562	 1.86112	 13	ก.ย.	2563	 87.52	 87.52
	 	4	 เบิกเงินกู้	ครั้งที	่4	 		6	ก.ย.	2562	 1.86112	 13	ก.ย.	2563	 466.02	 466.02
  รวม		 	 					 	 712.88	 712.88
  หัก	 จ่ายช�าระคืน	 	 		 	 (712.88)	 -		
	 	 	 	 	 		 	 -	 712.88
   หัก			ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	-	 (712.88)	
  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	 		 																					 -	 -

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	(สัญญา	2561/4)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ	 วงเงิน	 805.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	 เพ่ือใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	 กปภ.	 จ�านวน	 4	 โครงการ	 วงเงิน	 505.00	 ล้านบาท	 
และเพื่อด�าเนินงานปกติ	จ�านวน	1	โครงการ	วงเงิน	300.00	ล้านบาท

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู ้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก 
จ�านวน	 100.00	 ล้านบาท	 ในวันที่	 13	 กันยายน	 2561	 และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ท้ังหมดภายในระยะเวลา	 12	 เดือน	 นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	6	เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ	 0.15000	 ต่อปี	 โดยก�าหนดใช้
อัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ทุกงวด	6	 เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	 
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	 6	 เดือน	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 และ	 กปภ.	 ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว 
เมื่อวันที	่13	พฤศจิกายน	2562

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2563

30	กันยายน
2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.17	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย	(ต่อ)

	 5.17.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ	ประกอบด้วย	(ต่อ)
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 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย	(สัญญา	2562/1)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย	 วงเงิน	 1,375.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	เพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	กปภ.	จ�านวน	13	โครงการ
	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน	

100.00	 ล้านบาท	 ในวนัที	่ 2	กนัยายน	2562	และมกี�าหนดเบิกเงินกู้ท้ังหมดภายในระยะเวลา	 12	 เดอืน	นบัจากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก 
	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลบอัตราดอกเบ้ียส่วนต่างร้อยละ	 0.04	 ต่อปี	 โดยก�าหนดใช้ 
อัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ทุกงวด	6	 เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	 
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

	 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	1	 		2	ก.ย.	2562	 0.69806	 2	ก.ย.	2564	 100.00	 100.00	
	 2	 เบิกเงินกู	้ครั้งที	่2	 25	ต.ค.	2562	 0.69806	 2	ก.ย.	2564	 150.41	 -				
	 3	 เบิกเงินกู	้ครั้งที	่3	 29	ก.ค.	2563	 0.69806	 2	ก.ย.	2564	 674.41	 -				
  รวม	 	 	 	 			924.82	 100.00	
  หัก		ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 (924.82)	 								-	

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย	 	 	 -	 100.00

	 1	 เบิกเงินกู	้ครั้งที	่1	 20	ส.ค.	2563	 1.23881	 20	ส.ค.	2565	 277.67	 -

	 2	 เบิกเงินกู	้ครั้งที	่2	 18	ก.ย.	2563	 1.23881	 20	ส.ค.	2565	 302.52	 -				

	 3	 เบิกเงินกู	้ครั้งที	่3	 30	ก.ย.	2563	 1.23881	 20	ส.ค.	2565	 16.70	 										-

  รวม	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		 	 	 596.89	 -

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย	(สัญญา	2563/1)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย	 วงเงิน	 1,844.46	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	เพื่อการลงทุนส�าหรับโครงการลงทุน	จ�านวน	16	โครงการ

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2563

30	กันยายน
2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2563

30	กันยายน
2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.17	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย	(ต่อ)
	 5.17.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ	ประกอบด้วย	(ต่อ)
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30	กันยายน
2563

30	กันยายน
2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

	 	1	 เบิกเงินกู	้ครั้งที	่1	 8	ก.ย.	2563	 0.96407	 4	ก.ย.	2565	 100.00	 -			  

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 	 	 									100.00	 -

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(สัญญา	2563/2)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา	วงเงิน	1,157.66	ล้านบาท	เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น

และดอกเบี้ย	เพื่อการลงทุนส�าหรับโครงการลงทุน	จ�านวน	9	โครงการ
	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน	

100.00	ล้านบาท	ในวันที่	8	กันยายน	2563	และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในวันที	่4	กันยายน	2564	
	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 

แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ	 0.226	 ต่อปี	 โดยก�าหนดใช ้
อัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ทุกงวด	 6	 เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	 
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันที่	4	กันยายน	2563

เจ้าหนี้เงินประกันต่าง	ๆ	 	 213.35	 182.84

เงินประกันผลงาน	 	 646.41	 576.47

อื่น	ๆ	 			 			7.63	 10.48

 รวม	 867.39	 769.79

5.18	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน	
277.67	ล้านบาท	ในวันที่	20	สิงหาคม	2563	และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา	12	เดือน	นับจาก	วันเบิกเงินกู้
งวดแรก

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบ้ียส่วนต่างร้อยละ	 0.50	 ต่อปี	 โดยก�าหนดใช ้
อัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ทุกงวด	6	 เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง 
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.17	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย	(ต่อ)
	 5.17.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ	ประกอบด้วย	(ต่อ)
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5.19	 เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียน
 เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	จ�านวน	196.78	ล้านบาท	เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่	กปภ.	 

มีข้อพิพาทหรือมีคดีความฟ้องร้องในชั้นศาลกับบุคคลภายนอกในกรณีต่าง	ๆ 	 ซึ่งไม่สามารถระบุระยะเวลาการจ่ายช�าระเงิน 
ให้กับคู่กรณีหรือผู้รับจ้างได้อย่างแน่นอน	

5.20	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้	และ
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้	 

หน่วย	:	ล้านบาท

ยอดยกมา
1	ต.ค.	62

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ
30	ก.ย.	63

รับรู้รายได้ โอนออก

รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 5,542.64	 2,437.09	 (423.85)	 (0.50)	 7,555.38

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้	 2,227.28	 -	 (178.32)	 -	 				2,048.96

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้	 	2,957.91	 -	 (136.14)	 -		 2,821.77

                              รวม	 10,727.83	 2,437.09	 (738.31)	 (0.50)							12,426.11

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.21	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 23,685.81

เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 4,769.02

ลดลงระหว่างปี	 	(967.01)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 27,487.82
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เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 	 2,228.07	 2,170.29

วันลาพักผ่อนคงเหลือเมื่ออายุครบเกษียณ	 223.61	 217.79

ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ	 	 81.12	 79.78

ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน	 69.53	 66.14

เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน	 					 63.14	 64.89

                                       รวม	 2,665.47	 2,598.89

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกมา	 2,598.89	 1,653.18
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 181.79	 643.37
ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 39.75	 54.74
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	 	 	
	 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง	-	เงินชดเชยออกจากงานโดยไม่มีความผิด	 (0.75)	 -
			 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง	-	ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ	 (4.38)	 (4.50)
			 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง	-	ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน	 (0.62)	 (1.43)
			 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
					 	 -		ที่เกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์	 30.65	 65.85
					 	 -		ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 (0.51)	 0.11
					 	 -		ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 (35.75)	 310.87
ผลประโยชน์ค้างจ่ายให้กับพนักงานเกษียณอายุ	 				(119.43)	 (101.26)
ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์กับจ่ายจริง	 			(24.17)	 (22.04)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ยกไป	 2,665.47	 2,598.89

5.22	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

	 การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	มีดังนี้

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	ประกอบด้วย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด	 2,665.47

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	 																																							-	

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	-	ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	 2,665.47

	 กปภ.	 ก�าหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงาน 
ที่เกษียณอายุและท�างานครบระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ	กปภ.

	อัตราคิดลด	 	 1.77	 1.65

	อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 	 0.3552	-	1.7502	 0.3400	-	1.9024

	อัตราการขึ้นเงินเดือน	 	 7.50	 7.50

	อัตรามรณะประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ	 	 	

						ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 ปี	2560	 ปี	2560

 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด	 ประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล	 ณ	 วันส้ินรอบ	

ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือน	ประมาณการจากสถิติในอดีต

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ท่ีจะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล	

ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจ�าปี	2560	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ

	 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานของ	 กปภ.	 มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของข้อสมมตฐิานต่าง	ๆ  

ที่ใช้ในการค�านวณ	 การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	 การเปลี่ยนแปลงของ 

สภาวะเงินเฟ้อ	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลัก	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ร้อยละต่อปี

5.22	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย	(ต่อ)
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อัตราคิดลดเฉลี่ย	 	 	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 	 (280.84)	 (277.71)

ลดลงร้อยละ	1	 	 337.38	 334.18

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ	กปภ.	คือ	19.00	ปี

กองทุนสงเคราะห์ 
กปภ.	จดัต้ังกองทนุสงเคราะห์การประปาส่วนภมูภิาค	ตามมาตรา	36	แห่งพระราชบญัญตักิารประปาส่วนภมูภิาค						

พ.ศ.	 2522	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู ้ปฏิบัติงานที่พ้นจากต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห	์พ.ศ.	 2523	และก�าหนดให้	 กปภ.	จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�านวนร้อยละ	10					
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน

กปภ.	ได้ปรับปรุงการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับ	กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมลูค่าปัจจบุนั	อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น	การประมาณการหนีส้นิดงักล่าว
ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 และ	 2562	 กปภ.	 มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จ 
ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	 พ.ศ.	 2523	 จ�านวน	 63.14	 ล้านบาท	 และ	 64.89	 ล้านบาท	 
ตามล�าดับ	 โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว	 ซึ่งในปี	 2563	 และ	 2562	 มีพนักงานท่ีเป็นสมาชิก 
กองทุนสงเคราะห์เกษียณอายุ	จ�านวน	2	ราย	เป็นเงิน	5.83	ล้านบาท	และจ�านวน	2	ราย	เป็นเงิน	5.54	ล้านบาท	ตามล�าดับ 
ซึ่งได้แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย	ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน	ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	

สินทรัพย์	 	 	

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	

	 	 เงินฝากธนาคาร	 6.17	 6.24

	 	 เงินค้างรับ	 62.83	 64.23

	 	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	 		0.01	 -

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 69.01	 70.47

รวมสินทรัพย์	 69.01	 70.47

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.22	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย	(ต่อ)
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หนี้สินและเงินกองทุน   
	 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	 5.83	 5.54
รวมหนี้สิน		 5.83	 5.54
			 เงินกองทุน	 	 	
			 ยอดยกมา	 64.89	 59.71
   บวก	 รับเงินสมทบจาก	กปภ.	ระหว่างงวด	 5.42	 5.47
   หัก				จ่ายระหว่างงวด	 (5.83)	 (5.54)
										 ปรับปรุงในระหว่างงวด	 (2.62)	 (1.96)
			 ยอดหลังปรับปรุง	 61.86	 57.68
   บวก	 ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย									 	 	
											 -	ที่เกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์	 (0.05)	 3.65	
											 -	ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 0.36	 0.37
											 -	ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 		0.97	 3.19
			 รวม	 	 63.14	 64.89
   บวก	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้								 				0.04		 0.04	
รวมเงินกองทุน	 63.18	 64.93
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	 69.01	 70.47

ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน	 63.14	 64.89

5.22	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย	(ต่อ)
	 รายละเอียดสินทรัพย์	หนี้สินและเงินกองทุน	มีดังนี้

5.23	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 20.57

ประมาณการหนี้สินที่ตั้งเพิ่มระหว่างปี	 17.80

การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดจริง	 	(4.44)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 33.93

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท

เงินประกันการใช้น�้า	 	 1,858.99	 2,204.62
พัก	-	ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ารอสอบข้อเท็จจริง	 (0.34)	 -
เงินประกันตัวพนักงาน	 					 27.72	 26.65
                                        รวม	 1,886.37	 2,231.27

5.24	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	ประกอบด้วย

5.25	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ประกอบด้วย

5.26	 เงินประกันระยะยาว	 ประกอบด้วย

	 กปภ.	 ได้ท�าสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน	 จ�านวน	 12	 สัญญา	 ในจ�านวนนี้เป็นสัญญาซื้อขายน�้าที่มีผลขาดทุน 
ตลอดอายุของสัญญา	 จ�านวน	 4	 สัญญา	 โดยในปี	 2563	 กปภ.	 ได้ปรับขึ้นค่าคาดการณ์ของอัตราน�้าสูญเสีย	 ตั้งแต่	 ปี	 2564 
จนส้ินสดุสัญญาให้สอดคล้องกบัอตัราน�า้สูญเสยีทีเ่กดิข้ึนจรงิในปี	2563	รวมถึงการปรบัระยะเวลาการข้ึน		ค่าน�า้ขายให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 จากเดิมคาดการณ์ว่าค่าน�้าขายจะปรับข้ึนได้ในปี	 2565	 และปี	 2575	 เปลี่ยนเป็นคาดการณ์ว่า 
จะปรบัขึน้ได้ในปี	2567	และปี	2577	ตามล�าดบั	ซึง่ผลของการปรบัการคาดการณ์	ทัง้	2	กรณ	ีท�าให้ผลขาดทนุจากการประมาณการ
หนี้สินสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	4	สัญญา	ในปี	2563	เพิ่มขึ้นสุทธิ	จ�านวน	1,813.59	ล้านบาท	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 5,662.78
ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 2,618.43
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี	 	(804.84)
ต้นทุนทางการเงิน	 			149.38
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 7,625.75

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2562	 20.55
ต้นทุนทางการเงิน	 		0.92
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 21.47

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท
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กปภ.	 ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้าและดอกผลท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้า 
โดยก�าหนดระเบยีบว่าด้วยการบรหิารกองทนุเงนิประกนัการใช้น�า้	 พ.ศ.	 2552	 ซ่ึงมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที	่ 23	พฤศจิกายน	 2552 
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 มีหน้าที่ก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ	 และดอกผล	 
โดยให้คงเงินสดส�ารองไว้ในบัญชี	 “กองทุนเงินประกันการใช้น�้า”	 ไม่น้อยกว่า	 300.00	 ล้านบาท	 เพื่อส�ารองกรณีผู้ใช้น�้า																							
ขอคืนเงินประกันการใช้น�้า	 และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ารองได้ตามความเหมาะสม	 ส�าหรับเงินประกันการใช้น�้าส่วนที่เหลือ 
หลังจากการส�ารองเงินไว้แล้ว	สามารถน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ	กปภ.	ได้	ทั้งนี	้ให	้กปภ.	ทยอยคืนเงินประกันการใช้น�้า
ท่ีน�าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	 50.00	 ล้านบาท	 โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ	 จนกว่าจะครบจ�านวน	 
และจ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ	ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารนั้น	ๆ	ณ	วันที	่กปภ.	จ่ายเงินคืนโดยฝากเข้า
บัญชีดอกผลจากกองทุนฯ	ทุกเดือน

ปี	 2563	 คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	 2563	 เรื่อง	 มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานส�าหรับประชาชน	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในส่วนมาตรการ
ด้านน�้าประปา	 โดยก�าหนดให้	 กปภ.	 คืนเงินประกันการใช้น�้าให้กับผู้ใช้น�า้ประเภทที่อยู่อาศัย	 และคณะกรรมการ	 กปภ.	 มีมต ิ
ในการประชมุครัง้ที	่4/2563	เมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2563	อนมุตัใิห้	กปภ.	คนืเงนิประกนัการใช้น�า้ให้แก่ผูใ้ช้น�า้ประเภททีอ่ยูอ่าศยั	
ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ผู้ว่าการก�าหนด	โดย	กปภ.	ได้เริ่มคืนเงินประกันการใช้น�้าตั้งแต่วันที	่5	พฤษภาคม	2563	เป็นต้นไป

5.27	 ทุน	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

 2563	 2562 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.28	 ผลการด�าเนินงาน
	 ผลการด�าเนินงานในป	ี2563	และปี	2562	มีก�าไรส�าหรับปีจ�านวน	1,389.85	ล้านบาท	และ	4,471.54	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	โดยก�าไรส�าหรับปี	2563	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	3,081.69	ล้านบาท	หรือร้อยละ	68.92	วิเคราะห์ได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ
2563 2562

รายได้	 	 	 	 	
 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 26,650.38	 27,749.01	 (1,098.63)	 (3.96)
	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับัญชี	 738.31	 614.51	 123.80	 20.15
	 รายได้อื่น	 				1,632.73	 1,551.78	 80.95	 5.22
 รวมรายได้	 29,021.42	 29,915.30	 (893.88)	 (2.99)

ทุนประเดิม	 	 2,204.44	 2,204.44	 -
งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919.65	 30,919.65	 -	
                            รวม	 	 33,124.09	 33,124.09	 -

5.26	 เงินประกันระยะยาว	ประกอบด้วย	(ต่อ)
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รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการลดลง	 1,098.63	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.96	 เนื่องจากการด�าเนินการ 
ตามมาตรการของรฐับาลเพือ่ช่วยเหลอืผูใ้ช้น�า้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่17	มีนาคม	2563	และวันที่	5	พฤษภาคม	2563

รายได้อื่นเพิ่มขึ้น	80.95	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.22	ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตัดบัญชี	และรายได้เงินชดเชยค่าปรับจากส่งมอบน�้าไม่ครบตามสัญญา	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น	2,977.73	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.09	ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น		
ของขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน	-	ค่าน�า้สัญญาเอกชนร่วมลงทุน	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มค่าคาดการณ์อัตราน�้าสูญเสีย
และคาดว่าจะมีการขึ้นราคาค่าน�า้ขายช้ากว่าที่เคยคาดไว้

ค่าใช้จ่ายอืน่เพิม่ขึน้	39.68	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	47.25	ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ข้ึนของขาดทุนจากการประมาณการ	
หนี้สินจากคดีความ	ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง	และเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

ต้นทุนทางการเงินลดลง	 829.60	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 31.72	 เนื่องจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายจาก 
การประมาณการหนี้สิน	 -	 ค่าน�า้สัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 ซึ่งมีผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ	 1.25	
เหลือร้อยละ	0.50

5.28	 ผลการด�าเนินงาน		(ต่อ)

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ
2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย     
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 25,722.35	 22,744.62	 2,977.73	 13.09
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 123.66	 83.98	 39.68	 47.25
	 ต้นทุนทางการเงิน	 				1,785.56	 2,615.16	 (829.60)	 (31.72)
 รวมค่าใช้จ่าย	 27,631.57	 25,443.76	 2,187.81	 8.60
ก�าไรส�าหรับปี	 						1,389.85	 4,471.54	 (3,081.69)	 (68.92)
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5.30	 รายได้อื่น	ประกอบด้วย

5.29	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญช	ีประกอบด้วย

รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�า้	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 224.90	 131.63
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�า้	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 10.38	 5.58
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 59.92	 33.88
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 			32.70	 17.17
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ	์-	เอกชน	ตัดบัญชี	 0.87	 1.01
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 5.86	 9.59
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 15.77	 9.76
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 33.55	 33.22
รายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการตัดบัญชี	 39.90	 39.98
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 178.32	 196.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี	 136.14	 136.69
 รวม	 738.31	 614.51

รายได้เงินปันผล	 	 19.69	 19.05
ดอกเบี้ยรับ	 	 112.16	 130.38
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 967.01	 833.91
รายได้อื่น	ๆ	 				 252.97	 247.41

 รวม	 1,351.83	 1,230.75

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.31	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	แยกตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่ายได้	ดังนี้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	 	 4,462.89	 4,948.53
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 5,920.55	 5,685.95
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 103.66	 88.79
ค่าซื้อน�้า	 	 8,621.07	 6,121.71
ค่าไฟฟ้า	 	 2,639.78	 2,473.47
ค่าซ่อมแซม	 	 1,370.84	 1,153.62
ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน	 	 0.34	 0.46
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 55.44	 58.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 					 2,547.78	 2,213.62
 รวม	 25,722.35	 22,744.62

รายได้เงินปันผล	 	 300.59	 340.08
ดอกเบี้ยรับ	 	 112.16	 130.38
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 967.01	 833.91
รายได้อื่น	ๆ	 				 252.97	 247.41

 รวม	 1,632.73	 1,551.78

5.32	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ประกอบด้วย

ต้นทุนวัสดุที่จ�าหน่าย	 	 1.27	 (0.03)
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 61.69	 73.41
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	 8.21	 0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 	 52.49	 10.57

 รวม	 123.66	 83.98

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.30	 รายได้อื่น	ประกอบด้วย	(ต่อ)



Annual Report 2020217Provincial Waterworks Authority

5.33	 ต้นทุนทางการเงิน	ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมพันธบัตร	 	 16.15	 18.93
ดอกเบี้ยพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค	 397.73	 458.51
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์	 0.46	 7.18
ดอกเบี้ยเงินกู้อื่น	ๆ	 	 7.61	 24.61
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน	 149.38	 830.84
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 1,213.30	 1,274.21
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน	–	ค่ารื้อถอนอาคาร	 						0.92	 0.88
 รวม	 1,785.55	 2,615.16

5.34	 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง 
	 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับป ี

สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	และ	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	จ�านวนรวม	12	คน	และ	15	คน	ส�าหรับปี	สิน้สดุวนัที	่30	กนัยายน	2563	

และ	2562	ตามล�าดับ	ที่ได้รับจาก	กปภ.	เป็นค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	และค่าตอบแทน	จ�าแนกได้	ดังนี้	

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 	 8.01	 4.46
โบนัสกรรมการ	 	 1.00	 1.17
ค่าตอบแทนกรรมการ	 	 2.33	 1.16
 รวม	 11.34	 6.79

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจ�านวนรวม	10	คน	และ	12	คน	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	และ	

2562	ตามล�าดับ	ที่ได้รับจาก	กปภ.	เป็นเงินเดือน	โบนัส	เงินตอบแทนพิเศษ	และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	จ�าแนกได้	ดังนี้

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.34	 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง	(ต่อ)

เงินเดือน	 	 14.88	 17.21
โบนัส	 	 0.90	 1.65
เงินตอบแทนพิเศษ	 	 0.10	 0.08
ผลประโยชน์อื่น	ๆ 	 	 2.73	 2.59
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 	 13.26	 13.77
 รวม	 31.87	 35.30

6.	 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	กปภ.	มีคดีถูกฟ้องเป็นจ�าเลยและประเมินสถานะของคดีแล้วคาดว่าอาจต้องรับภาระหนี้สิน	

จ�านวน	3	คดี	จ�านวนเงิน	8.83	ล้านบาท	ดังนี้
6.1	 คดฟ้ีอง	กปภ.	ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม	ขอคนืค่าปรบั	จ�านวน	2	คด	ีมทีนุทรพัย์ตามฟ้อง	จ�านวน	8.33	ล้านบาท	

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	1	คดี	และศาลปกครอง	1	คดี	
6.2	 คดีความผิดละเมิด	 จ�านวน	 1	 คดี	 มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	 จ�านวน	 0.50	 ล้านบาท	 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

ศาลจังหวัด

2563 2562

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

7.	 โครงการเอกชนร่วมลงทุน
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	กปภ.	มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน	รวม	12	โครงการ	ดังนี้	

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่15	ต.ค.	2541	-	14	ต.ค.	2566
-	 หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ถือว่า	 กปภ. 

ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว	
-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	

และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่7	เม.ย.	2544	–	6	เม.ย.	2574
-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	

และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา
ขัน้ต�า่	โดยให้บรษิทัเป็นผูล้งทนุในการก่อสร้าง
แบ่งเป็น	2	ส่วน

	 				 	ส่วนที่	 1	ระบบผลิตน�้าประปา	 หาก 
ครบก�าหนดอายุสัญญาแล ้วไม ่ประสงค  ์
จะด�าเนินการต่อ	 บริษัทจะต้องเสนอขายให้	 
กปภ.

	 					ส่วนที	่2	สถานจ่ีายน�า้ทีส่�านกังานประปา 
ด�าเนินสะดวก	 และสมุทรสงคราม	 บริษัท 
จะต้องยกกรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้างทั้งหมด 
ให้แก่	 กปภ.	 โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ	 นับแต ่
วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่15	ธ.ค.	2543	–	14	ธ.ค.	2568
-	 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมให ้	กปภ.	 รับซ้ือน�้า

จากบริษัทเพิ่ม	 และขยายระยะเวลาสัญญา 
ออกไปเป็น	25	ปี	นบัจากวนัส่งมอบน�า้ประปา 
วันที่	15	ธันวาคม	2543

-			ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมกีารก�าหนดปรมิาณซือ้ขายน�า้ประปาขัน้ต�า่

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	28	ก.พ.	2544	–	27	ก.พ.	2574
-	 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่		

กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 7	 ของรายได้จาก 
การจ�าหน่ายน�า้ประปาและค่าบรกิารรายเดือน		

-	 แก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม	 มีการก่อสร้างระบบ
ผลิตน�้าประปาใหม่เพ่ิม	 เพื่อส่งน�้าประปา 
ให้ส�านักงานประปาพัทยา

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และปริมาณซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า

โครงการให้สิทธิด�าเนินการ
ผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา	
(BOOT)	ให้แก่	กปภ.
ในเขตปทุมธานี	และรังสิต

โครงการให้เอกชนผลิต 
น�า้ประปา	(BOO)
เพื่อขายให้แก่	กปภ.
ในจังหวัดราชบุร	ีและ
สมุทรสงคราม

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�า้ประปา	(BOO)	
เพื่อส�านักงานประปาภูเก็ต

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�าเนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ

25	ปี
31	ส.ค.	2538

30	ปี
23	มิ.ย.	2542

10	ปี
28	ต.ค.	2542

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น	25	ปี
27	ธ.ค.	2548

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

บรษิทั	ประปาปทมุธาน	ี
จ�ากัด

บริษัท	เอ็กคอมธารา	
จ�ากัด

บริษัท
รีไควร์คอนสตรัคชั่น
จ�ากัด	(ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	
อาร์.อี.คิว.วอเตอร	์
เซอร์วิสเซส	จ�ากัด)

บริษัท	จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก	จ�ากัด	
(มหาชน)

1

2

3

4
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7.	 โครงการเอกชนร่วมลงทุน	(ต่อ)

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตราค่าน�้าที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้าขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบรษิทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้		กปภ.	
ในอตัราร้อยละ	5	ในกรณทีีต่�า่กว่าเกณฑ์สงูสดุ	
และร้อยละ	10	ในกรณทีีต่�า่กว่าเกณฑ์อนโุลม
สูงสุด	 โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้แก่	กปภ.	ในอัตราร้อยละ	0.01	ของรายได้ 
จากการจ�าหน่ายน�า้ให้ส�านกังานประปาพทัยา

-	 กรรมสิทธิ์ ในทรัพย ์สินที่น�ามาติดตั้งและ 
การ ดัดแปลงแก ้ ไข เพิ่ ม เ ติมให ้ตกเป ็น
กรรมสิทธ์ิของ	 กปภ.	 เมื่อครบอายุสัญญา 
[ ในส ่วนของท ่อจ ่ ายน�้ า 	 และส ่วนของ 
ระบบควบคุมระยะไกล	(SCADA)]

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	21	ก.ค.	2547	–	20	ก.ค.	2577
-	 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน�้าประปา 

รวมไปถึงที่ดินโดยไม่ต ้องโอนกรรมสิทธ์ิ 
ให้	กปภ.	

-	 ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ 
และก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า	

-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตราค่าน�้าที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขายน�้า
ขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	 กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบรษิทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้	กปภ.
ในอัตราร้อยละ	 5	 ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
สูงสุดและร้อยละ	 10	 ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	ม.ีค.	2546	–	28	ก.พ.	2571	
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	 กปภ.	 

เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�า้ประปา	(นบัจากวันทีค่รบก�าหนดระยะเวลา 
การตรวจสอบเ พ่ือ รับมอบระบบผลิต 
น�้าประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.	

-	 กรณีที่	 กปภ.	 ได้ส่ังให้บริษัทก่อสร้างระบบ 
จ ่ ายน�้ าประปาเพิ่ ม เติมจากระบบจ ่ าย 
น�า้ประปาเดมิทีมี่อยู	่ซ่ึงบรษิทัลงทุนไปก่อนแล้ว	

5

6

โครงการสัญญาซื้อขาย 
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา 
ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการให้เอกชนผลิต
น�า้ประปา	(BOOT)	เพือ่ขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา
นครสวรรค์ออก
จังหวัดนครสวรรค์

30	ปี
21	ก.ย.	2543

25	ปี
7	พ.ย.	2543

บริษัท	ทีทีดับบลิว
จ�ากัด	(มหาชน)
[เดมิชือ่	บรษิทั	วเีคซีเอส 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
จากนั้นเปลี่ยนเป็น
บริษัท	น�้าประปาไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)]

บริษัท	ประปา
นครสวรรค	์จ�ากัด
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7.	 โครงการเอกชนร่วมลงทุน	(ต่อ)

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

	 กปภ.	จะจ่ายเงนิคนืให้ในภายหลงั	แต่ในกรณี	 
ที	่กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปาที่ก่อสร้าง 
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�า่

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	เม.ย.	2546	–	31	มี.ค.	2571
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	 กปภ.	 

เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�า้ประปา	(นบัจากวนัทีค่รบก�าหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพือ่รบัมอบระบบผลติน�า้ประปา
ไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�า้ประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.	

-	 กรณท่ีี	กปภ.	ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้างระบบจ่าย
น�้าประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้าประปา
เดิมที่มีอยู	่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	 กปภ.
จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง	 แต่ในกรณีท่ี	
กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปาที่ก่อสร้าง 
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	เม.ย.	2546	-	31	มี.ค.	2571
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	 กปภ.	 

เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�า้ประปา	(นบัจากวนัทีค่รบก�าหนดระยะเวลา 
การตรวจสอบเ พ่ือ รับมอบระบบผลิต 
น�้าประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.

7 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปา	(BOOT)	
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25	ปี
9	พ.ย.	2543

บริษัท	ประปา
ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด

8 โครงการให้เอกชนผลิต
น�า้ประปา	(BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25	ปี
9	พ.ย.	2543

บรษัิท	ประปาบางปะกง
จ�ากัด
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7.	 โครงการเอกชนร่วมลงทุน	(ต่อ)

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กรณทีี	่กปภ.	ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้างระบบจ่าย
น�้าประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้าประปา
เดิมที่มีอยู	่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	 กปภ.
จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง	 แต่ในกรณีท่ี	
กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา 
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน ้าที่ต ้องควบคุม 
อัตราน�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปา 
ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่12	พ.ค.	2548	–	11	พ.ค.	2563
-	 ก�าหนดอัตราค่าน�้าประปาปรับราคาทุกปี

ตามสูตรการค�านวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�้าประปา

-			สญัญาตัง้แต่วนัที	่5	ม.ค.	2548	–	4	ม.ค.	2563
-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตราค่าน�้าของปีนั้นตามปริมาณซ้ือขาย
น�้าขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	กรณีคุณภาพ
ด้อยกว ่า	 บริษัทจะต ้องช�าระค ่าชดเชย 
ให้	 กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 5	 ในกรณีต�่ากว่า
เกณฑ์สูงสุด	และร้อยละ	10	ในกรณีที่ต�่ากว่า
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	12	ก.ค.	2549	–	11	ก.ค.	2574
-	 กลุ ่มบริษัทด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ใน

สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฝ่ายเดียว 
ทั้งนี้	 ทรัพย์สินทั้งหมด	ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วน้ันให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ	 กปภ.	 ทันที
โดยกลุ ่มบริษัทมี เพียงสิทธิใช ้ประโยชน์ 
เพ่ือท�าการผลิตและขายน�้าประปาให้แก่	 
กปภ.	ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

-	 กปภ.	 จะช�าระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท 
ใน อัตราที่ ก� าหนดตามปริมาณซื้ อขาย 
น�้าประปาขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด

9 โครงการให้เอกชนผลิต
น�า้ประปาระบบ	Reverse	
Osmosis	(RO)	ตามสัญญา
ซื้อขายน�า้ประปา	(BOO)
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตร	ี
เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2547

15	ปี
7	ก.ค.	2547

บริษัท	จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก	จ�ากัด	
(มหาชน)	

10 โครงการสัญญาซื้อขาย
น�า้ประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา
พนัสนิคม	และ
ส�านักงานประปาบ้านบึง	
จังหวัดชลบุรี

15	ปี
10	ก.ย.	2547

บริษัท	อินดัสเตรียล						
วอเตอร	์รีซอร์ส								
แมนเนจเม้นท	์จ�ากัด	

11 โครงการสัญญาให้เอกชน	
ผลิตน�า้ประปา	(BTO)
เพื่อขายให้
ส�านักงานประปาระยอง	
จังหวัดระยอง

25	ปี
14	มี.ค.	2549

กลุ่มบริษัท	ยูยู	กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย	
-	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล
	 ยูทีลิตี้ส	์จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

บางปะกง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

นครสวรรค	์จ�ากัด
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7.	 โครงการเอกชนร่วมลงทุน	(ต่อ)

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้น
มมีลูค่า	6	 ล้านบาท	เม่ือครบ	1	ปี	จะต้องน�า 
หลักประกันใหม่ที่มีมูลค่าร้อยละ	 5	 ของ 
ค่าน�้าประปาตามปริมาณน�้าประปาขั้นต�่า
และคืนหลักประกันที่กลุ ่มบริษัทได้วางไว้
ก่อนหน้านี้

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	ธ.ค.	2552	-	30	พ.ย.	2572
-	 บรษิทัลงทนุด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัเองทัง้ส้ิน
-	 กปภ.	จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตราค่าน�้าของปีนั้นตามปริมาณซ้ือขาย 
น�า้ขัน้ต�า่ตามคณุภาพทีก่�าหนด		กรณคีณุภาพ
ด้อยกว่ามาตรฐาน	บรษิทัไม่สามารถด�าเนนิการ
ส่งมอบน�้าประปาได้ตามปริมาณที่ก�าหนด 
ของแต่ละช่วงเวลา	 (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตาม
สญัญา) บรษิทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้	กปภ.	 
ในอัตราร้อยละ	 10	 ของปริมาณน�้าประปา 
ที่ต้องการซื้อต่อวัน	ในช่วงเวลานั้นคูณด้วย
อัตราค่าน�้าประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ช่วงเวลานั้นคูณด้วยจ�านวนวันนับตั้งแต่วันที ่
ตรวจพบว่าน�า้ประปามคีณุภาพต�า่กว่ามาตรฐาน	 
จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จในรอบเดือนใด	ๆ 	
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา		

-	 บริษัทต ้องวางหลักประกันสัญญาในวัน 
ท�าสญัญาอตัราร้อยละ	10	ของมลูค่าเงนิลงทนุ
งานนี้	 เม่ือบริษัทน�าหลักประกันเป็นหนังสือ 
ค�้าประกันของธนาคารฉบับใหม่ในปีแรก 
ต้ังแต่วันเริ่มซื้อขายน�้าประปาและในรอบป ี
ต่อ	ๆ 	 ไป	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของ
มูลค่าค่าน�้าประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ปริมาณน�้าที่	กปภ.	ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�า่
รวมทั้งปีของแต่ละป	ีมาเปลี่ยนแทนฉบับเดิม
และ/หรือพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

12 โครงการสัญญาซื้อขาย
น�า้ประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้ส�านักงานประปาชลบุร	ี
จังหวัดชลบุรี

20		ปี
3	มิ.ย.	2552

บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	
ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	
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8.	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	กปภ.	มีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่งเกิดจากเป็นผู้เช่าตามสัญญาเช่า	โดยมีจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายในอนาคต	ตามสัญญาที่ไม่สามารถบอกเลิกได้	ดังนี้

9.	 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�านาจของ	กปภ.	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

-	ไม่เกิน	1	ปี	 343.58

-	เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 733.66

-	เกิน	5	ปี	ขึ้นไป	 			475.32

                                  รวม	 1,552.56

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท
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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	financial	position	statements	in	which	the	equity	method	is	applied,	and	the	separate	
financial	position	statements	as	at	30	September	2020,	the	comprehensive	income	statements	in	which	the	
equity	method	 is	 applied	and	 the	 separate	 comprehensive	 income	 statements,	 the	 changers	 in	equity	
statements	in	which	the	equity	method	is	applied	and	the	separate	changers	in	equity	statements,	cash	
flow	 statements	 in	which	 the	 equity	method	 is	 applied	 and	 the	 separate	 cash	 flow	 statement	 as	 at 
30	 September	 2020.	 This	 includes	 the	 notes	 to	 financial	 statements	 and	 a	 summary	 of	 significant	 
accounting	policies.

In	the	opinion	of	the	State	Audit	Office,	the	above	financial	statements	expressed	the	financial	position	
of	PWA	as	at	30	September	2020	and	its	financial	performance	and	cash	flows	for	the	year	ended	the	same	
date	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	codes	of	ethics.	The	State	Audit	Office	 is	certain	that	the 
auditing	 evidence	 is	 adequate	 and	 proper	 to	 use	 as	 the	 criteria	 for	 expressing	 the	 opinions	 of	 the 
State	Audit	Office.			

Focus Information and Event
The	State	Audit	Office	asks	to	take	notice	of	the	financial	statements	Article	5.24,	explaining	the	case	

where	PWA	entered	into	water	purchase	contract	with	private	companies	at	a	price	higher	than	that	sold	
to	the	public,	and	four	of	which	were	found	revenue	losses	over	the	term	of	contract.	In	2020,	PWA	adjusted	
its	expected	value	of	the	non-revenue	water	rate	from	2021	until	the	end	of	the	contract	to	be	in	line	with	
the	actual	non-revenue	water	rate	in	2020.	The	period	of	increasing	the	water	sale	price	was	also	adjusted	
to	be	in	line	with	the	current	situation,	from	previously	expected	to	increase	in	2022	and	2032	to	be	in	2024	
and	2034	instead.	Both	cases	of	adjustment	can	cause	PWA	to	have	a	loss	from	the	provisions	of	the	joint	
venture	contract	in	2020	with	a	net	increase	of	1,813.59	million	baht.	This	means	that	PWA	is	unable	to	
tackle	the	non-revenue	water	rate	as	expected,	which	may	affect	the	financial	status	of	PWA	in	the	future.	
The	State	Audit	Office	does	not	express	any	conditional	opinion	on	the	said	matter.

Other Information
The	management	is	responsible	for	other	information	comprising	the	information	in	the	annual	report	

but	 does	 not	 include	 that	 in	 the	 financial	 statements	 and	 the	 auditor’s	 report	 in	 the	 annual	 report.	 
The	management	will	prepare	an	annual	report	for	the	State	Audit	Office	after	the	date	in	the	auditor’s	report.

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	audit	on	the	financial	statements	is	to	
read	and	to	consider	if	there	is	any	other	information	that	has	a	material	adverse	effect	on	the	financial	
statements	or	on	the	knowledge	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	concludes	that	there	is	material	misstatement,	
the	State	Audit	Office	must	communicate	this	matter	with	the	regulator.

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	the	management	determines	as	
necessary	 to	 enable	 the	preparation	of	 financial	 statements	 that	 are	 free	 from	material	misstatement,	
whether	due	to	fraud	or	error.

Auditor's Report

(Translation)																																																																																																										
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“The	report	of	the	auditor	and	the	financial	report	has	not	been	reviewed	by	the	auditor.”

The	State	Audit	Office
25	March	2021

(Mrs.	Chittina		Siriwatcharakul)
Director	of	Financial	and	Procurement	Audit	Office	No.17

(Miss.	Wannisa	Wongsawat)
Auditor,	Senior	Professional	Level

In	preparing	the	financial	statements,	 the	management	 is	 responsible	 for	assessing	the	business’s	
ability	to	continue	as	a	going	concern,	to	disclose	matters	relevant	to	a	going	concern	as	appropriate	and	
to	use	accounting	criteria	for	a	going	concern	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	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,	design	and	implement	audit	trails	to	respond	to	those	risks.	This	includes	obtaining 
		 audit	evidence	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	intervention	of	internal	control.

•	 Make	understanding	on	 the	 internal	control	 system	relating	 to	 the	audit	 to	design	appropriate 
		 auditing	procedures.	 It	 is	not	 for	 the	purpose	of	expressing	an	opinion	on	 the	effectiveness	of	 
	 the	business’s	internal	control.

•	 Assess	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.

•	 Conclude	 the	 appropriateness	 of	 applying	 the	 accounting	 standards	 for	 a	 going	 concern	 of	 
	 the	management	and	the	audit	evidence.	It	can	be	concluded	that	there	are	uncertainties	relating 
		 to	events	or	circumstances	that	may	lead	to	significant	doubts	on	the	business’s	ability	as	a	going 
		 concern,	 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	 
	 accounting	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	operation.	

•	 Assess	 the	 presentation	 of	 the	 structure	 and	 content	 of	 the	 financial	 statements,	 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	has	communicated	with	the	regulators	in	many	important	matters,	including	
the	scope	and	period	of	the	audit	as	planned,	significant	issues	found	from	the	audit	as	well	as	significant	
deficiencies	in	the	internal	control	system	if	found	during	the	audit	of	the	State	Audit	Office.
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The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Provincial Waterworks Authority      
Statement of Financial Position
As	at	30	September	2020		 	 	 	 	

Financial statement-equity method applied

30 September 2020 30	September	2019

Unit	:	Baht

Notes

                           Assets    

Current Assets 

	 Cash	and	cash	equivalents	 3.1,	5.1	 7,894,668,096	 5,639,537,629

	 Current	investments	 	 -			 2,606,706,314

	 Cash	at	bank	with	limitations	 3.2,	5.2	 2,638,843,830	 1,768,787,531

	 Trade	and	others	accounts	receivable	 3.3,	4,	5.3	 1,498,681,115	 1,609,410,637

	 Supplies			 3.4,	5.4	 331,671,194	 342,875,284

	 Piping	and	installation	under	construction	 3.11.2,	3.11.3	 66,088,727	 37,607,213

	 Other	current	assets	 4,	5.5	 309,300,327	 253,502,280

Total	current	assets	 	 12,739,253,289	 12,258,426,888

Non-current assets    

	 Investments	in	associates	 3.5,	5.6	 4,308,189,950	 4,260,915,842

	 Other	long-term	investments	 3.5,	5.6	 24,026,200	 24,026,200

	 Advance	payments	 	 1,396,848,646	 935,236,733

	 Assets	under	construction			 5.8	 8,866,701,451	 7,937,411,392

	 Property,	plant	and	equipment		 3.7,	3.8,	5.9	 105,988,516,886	 100,743,681,999

	 Right	of	possession	over	government	property	 3.8,	3.9,	5.10	 315,826,887	 316,158,264

	 Intangible	assets	 3.7,	5.11	 167,391,149	 177,564,299

	 Other	non-current	assets	 5.12	 132,765,456	 234,279,333

Total	non-current	assets	 	 121,200,266,625	 114,629,274,062

Total	assets	 	 133,939,519,914	 126,887,700,950



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563228

                          Liabilities and Equity
Current liabilities    
	 Trade	and	others	accounts	payable	 5.13	 2,730,552,724	 1,990,721,176
	 Accrued	expenses			 5.14	 1,441,451,478	 1,471,067,092
	 Accrued	remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 5.15	 1,410,290,000	 2,196,800,000
	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 	 271,356,961	 410,913,570
	 Unearned	piping	works	and	installation	income	 3.11.2,	3.11.3	 560,245,997	 449,716,965
	 Current	portion	of	financial	lease	liabilities	 3.13,	5.16	 761,203,923	 709,462,958
	 Current	portion	of	long-term	loans	 5.17	 2,364,817,652	 4,279,888,652
	 Other	current	liabilities	 5.18	 867,387,468	 769,791,141

Total	current	liabilities	 	 10,407,306,203	 12,278,361,554

Non-current liabilities    
	 Financial	lease	liabilities	 3.13,	5.16	 10,898,951,028	 11,660,846,474
	 Long-term	loans	 5.17	 13,166,893,825	 10,910,000,000
	 Non-current	accounts	payable	 5.19	 196,782,673	 -			
	 Deferred	income	-	distribution	area	expansion	 3.11.2,	3.11.3,	5.20	 7,555,378,455	 5,542,636,349
	 Deferred	income	-	private-donated	assets	 3.11.10,	5.20	 2,048,960,810	 2,227,280,790
	 Deferred	income	-	public-donated	assets	 3.11.10,	5.20	 2,821,765,434	 2,957,910,665
	 Deferred	income	-	government	fund	 3.11.9,	5.21	 27,487,812,315	 23,685,805,778
	 Employee	benefit	obligations	 3.14,	3.15,	5.22	 2,665,467,570	 2,598,887,917
	 Provision	on	litigation	 5.23	 33,934,280	 20,569,180
	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 3.13,	5.24	 7,625,753,907	 5,662,778,606
 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 3.7,	3.16,	5.25	 21,471,504	 20,546,575
	 Long-term	guarantee	deposits	 5.26	 1,886,371,529	 2,231,268,247

Total	non-current	liabilities	 	 76,409,543,330	 67,518,530,581

Total	liabilities	 	 86,816,849,533	 79,796,892,135
Equity    
	 Capital			 	 2,204,438,020	 2,204,438,020
	 Contribution	from	the	government	 	 30,919,654,450	 30,919,654,450
	 Total	capital	 5.27	 33,124,092,470	 33,124,092,470
	 Unappropriated	retained	earnings	 	 14,255,482,957	 14,230,451,476
	 Other	components	of	equity	 	 (256,905,046)	 (263,735,131)
Total	equity	 	 47,122,670,381	 47,090,808,815

Total	liabilities	and	equity	 	 133,939,519,914	 126,887,700,950

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

(Mrs.	Tichaporn		Sariddipanthawat)
Director of Finance and Accounting Department

(Mr.	Kritsada		Sunkhamani)
Deputy	Governor	(Technical	Affairs)

Acting Governor of PWA

Provincial Waterworks Authority      
Statement of Financial Position
As	at	30	September	2020	

Financial statement-equity method applied

30 September 2020 30	September	2019

Unit	:	Baht

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

                                Assets

Current Assets    

	 Cash	and	cash	equivalents	 3.1,	5.1	 7,894,668,096	 5,639,537,629

	 Current	investments	 	 -				 2,606,706,314

	 Cash	at	bank	with	limitations	 3.2,	5.2	 2,638,843,830	 1,768,787,531

	 Trade	and	others	accounts	receivable	 3.3,	4,	5.3	 1,498,681,115	 1,609,410,637

	 Supplies			 3.4,	5.4	 331,671,194	 342,875,284

	 Piping	and	installation	under	construction	 3.11.2,	3.11.3	 66,088,727	 37,607,213

	 Other	current	assets	 4,	5.5	 309,300,327	 253,502,280

Total	current	assets	 	 12,739,253,289	 12,258,426,888

Non-current assets    

	 Investments	in	associates	 3.5,	5.6	 1,091,200,000	 1,091,200,000

	 Other	long-term	investments	 3.5,	5.6	 24,026,200	 24,026,200

	 Advance	payments	for	construction	 	 1,396,848,646	 935,236,733

	 Assets	under	construction			 5.8	 8,866,701,451	 7,937,411,392

	 Property,	plant	and	equipment			 3.7,	3.8,	5.9	 105,988,516,886	 100,743,681,999

 Right	of	possession	over	government	property	 3.8,	3.9,	5.10	 315,826,887	 316,158,264

	 Intangible	assets	 3.7,	5.11	 167,391,149	 177,564,299

	 Other	non-current	assets	 5.12	 132,765,456	 234,279,333

Total	non-current	assets	 	 117,983,276,675	 111,459,558,220

Total	assets	 	 130,722,529,964	 123,717,985,108

Provincial Waterworks Authority
Statement of Financial Position
As	at	30	September	2020	

Separate	financial	statements

30 September 2020 30	September	2019

Unit	:	Baht

Notes
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Provincial Waterworks Authority
Statement of Financial Position
As	at	30	September	2020	

                             Liabilities and Equity
Current liabilities     
	 Trade	and	others	accounts	payable	 5.13	 2,730,552,724	 1,990,721,176
	 Accrued	expenses			 5.14	 1,441,451,478	 1,471,067,092
	 Accrued	remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 5.15	 1,410,290,000	 2,196,800,000
	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 	 271,356,961	 410,913,570
	 Unearned	piping	works	and	installation	income	 3.11.2,	3.11.3	 560,245,997	 449,716,965
	 Current	portion	of	financial	lease	liabilities	 3.13,	5.16	 761,203,923	 709,462,958
	 Current	portion	of	long-term	loans	 5.17	 2,364,817,652	 4,279,888,652
	 Other	current	liabilities	 5.18	 867,387,468	 769,791,141

Total	current	liabilities	 	 10,407,306,203	 12,278,361,554

Non-current liabilities     
	 Financial	lease	liabilities	 3.13,	5.16	 10,898,951,028	 11,660,846,474
	 Long-term	loans		 5.17	 13,166,893,825	 10,910,000,000
	 Non-current	accounts	payable	 5.19	 196,782,673	 -			
	 Deferred	income	-	distribution	area	expansion	 3.11.2,	3.11.3,	5.20	 7,555,378,455	 5,542,636,349
	 Deferred	income	-	private-donated	assets	 3.11.10,	5.20	 2,048,960,810	 2,227,280,790
	 Deferred	income	-	public-donated	assets	 3.11.10,	5.20	 2,821,765,434	 2,957,910,665
	 Deferred	income	-	government	fund	 3.11.9,	5.21	 27,487,812,315	 23,685,805,778
	 Employee	benefit	obligations	 3.14,	3.15,	5.22	 2,665,467,570	 2,598,887,917
	 Provision	on	litigation	 5.23	 33,934,280	 20,569,180
	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 3.13,	5.24	 7,625,753,907	 5,662,778,606
 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 3.7,	3.16,	5.25	 21,471,504	 20,546,575
	 Long-term	guarantee	deposits	 5.26	 1,886,371,529	 2,231,268,247

Total	non-current	liabilities	 	 76,409,543,330	 67,518,530,581

Total	liabilities	 	 86,816,849,533	 79,796,892,135
Equity     
	 Capital			 	 2,204,438,020	 2,204,438,020
	 Contribution	from	the	government	 	 30,919,654,450	 30,919,654,450
	 Total	capital	 5.27	 33,124,092,470	 33,124,092,470
	 Unappropriated	retained	earnings	 	 11,455,002,845	 11,475,440,348
	 Other	components	of	equity	 	 (673,414,884)	 (678,439,845)
Total	equity	 	 43,905,680,431	 43,921,092,973

Total	liabilities	and	equity	 	 130,722,529,964	 123,717,985,108

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

(Mrs.	Tichaporn		Sariddipanthawat)
Director of Finance and Accounting Department

Separate	financial	statements

30 September 2020 30	September	2019

Unit	:	Baht

Notes

(Mr.	Kritsada		Sunkhamani)
Deputy	Governor	(Technical	Affairs)

Acting Governor of PWA
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Unit	:	Baht

Provincial Waterworks Authority
Statement of Comprehensive Income
For	the	year	ended	30	September	2020

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

Financial statement-equity method applied

2020 2019
Notes

Revenues   
	 Revenue	from	water	sales	and	services	 3.11.1,	5.28	 26,650,377,853	 27,749,012,360
 Revenue	from	water	distribution	 3.11.2,	3.11.3,
	 			area	expansion	 3.11.10,	5.29	 738,311,669	 614,514,276		
	 Other	income	 3.11.4	-	3.11.8,	5.30	 1,351,833,687	 1,230,755,107

          Total	revenues	 	 28,740,523,209	 29,594,281,743

Expenses     
	 Operating	and	administrative	expenses	 5.31	 25,722,351,666	 22,744,618,059
	 Other	expenses	 5.32	 123,659,617	 83,980,474
	 Finance	Costs	 3.12,	5.33	 1,785,555,429	 2,615,163,788

          Total	expenses	 	 27,631,566,712	 25,443,762,321

Share	of	profit	of	associates	 	 326,364,984	 432,277,582

Profit	for	the	year	 	 1,435,321,481	 4,582,797,004

Other	comprehensive	income:	 	 	 		
 Items	that	will	not	be	reclassified	subsequently
	 to	profit	and	loss
	 	 Gain	(Loss)	estimated	from	actuarial	basis	 	 5,024,961	 (367,676,117)
	 	 Gain	(loss)	estimated	from	actuarial	basis	in	the	associates	 3,958,154	 												(17,964,105)	
	 	 Income	tax	on	item	that	will	not	be	reclassified	
	 	 	 subsequently	to	profit	and	loss	in	the	associates	 (791,792)	 3,592,982
	 Items	that	will	be	reclassified	subsequently
	 to	profit	and	loss		 	 	 	
  Share	of	comprehensive	income	of	associates	 (1,361,238)	 (1,361,238)

Total	comprehensive	income	for	the	year	 	 1,442,151,566	 4,199,388,526
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Unit	:	Baht

Provincial Waterworks Authority
Statement of Comprehensive Income
For	the	year	ended	30	September	2020	

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

Separate	financial	statements

2020 2019
Notes

Revenues    
	 Revenue	from	water	sales	and	services	 3.11.1,	5.28	 26,650,377,853	 27,749,012,360
	 Revenue	from	water	distribution	 3.11.2,	3.11.3,
	 			area	expansion	 3.11.10,	5.29	 738,311,669	 614,514,276
	 Other	income	 3.11.4	-	3.11.8,	5.30	 1,632,729,687	 1,551,779,107	

          Total	revenues	 	 29,021,419,209	 29,915,305,743

Expenses     
	 Operating	and	administrative	expenses	 5.31	 25,722,351,666	 22,744,618,059
	 Other	expenses	 5.32	 123,659,617	 83,980,474
	 Finance	Costs	 3.12,	5.33	 1,785,555,429	 2,615,163,788

          Total	expenses	 	 27,631,566,712	 25,443,762,321

Profit	for	the	year	 	 1,389,852,497	 4,471,543,422

Other	comprehensive	income:	 	 	 		
 Items	that	will	not	be	reclassified	subsequently
	 to	profit	and	loss		 	 	 	
  Gain	(Loss)	estimated	from	actuarial	basis		 	 5,024,961	 (367,676,117)

Total	comprehensive	income	for	the	year	 	 1,394,877,458	 4,103,867,305
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The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.	 	 	

Provincial Waterworks Authority
Statement of cash 
For	the	year	ended	30	September	2020

flow

Cash	flow	from	operating	activities     
	 Profit	for	the	year	 	 1,435,321,481	 4,582,797,004
	 Adjustments	to	reconcile	net	earnings	to	net	cash	provided
	 	 by	(paid)	from	operating	activities:-	 	
	 	 	 Depreciation	 	 5,923,904,856	 5,689,306,187
	 	 	 Allowances	for	impairment	of	fixed	assets	 	 103,662,714	 88,789,524
	 	 	 Allowances	for	revaluation	of	assets	 	 8,348,584	 310,144
	 	 	 Right	of	possession	over	government	property	 	 333,742	 460,535
	 	 	 Reversing	allowance	for	impairment	of	right	of	possession	 2	 3
	 	 	 					over	government	property
	 	 	 Amortization	of	intangible	assets	 	 55,438,129	 58,474,927
	 	 	 Allowances	for	impairtment	of	intangible	assets	 	 3	 -			
	 	 	 Adjustment	of	assets	under	construction	as	expenses		 4,677,483	 853,671
	 	 	 Loss	on	disposal	and	amortization	of	fixed	assets	 61,695,751	 73,410,212
	 	 	 Allowances	for	revaluation	and	obsolete	supplies	 (158,932)	 128,748
	 	 	 Employee	benefit	expenses	 	 196,778,477	 685,229,563
	 	 	 Bad	debts	 	 2,568,582	 2,703,456
	 	 	 Doubtful	accounts	 	 94,580,487	 3,170,226
	 	 	 Revenue	from	water	distribution	area	expansion		 (423,846,460)	 (281,830,041)
	 	 	 Revenue	from	asset	transfer	-	private	sectors	 	 (178,319,980)	 (195,999,156)
	 	 	 Revenue	from	asset	transfer	-	public	sectors	 	 (136,145,230)	 (136,685,080)
	 	 	 Revenue	recognition	from	government	contribution	 (967,014,443)	 (833,911,626)
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	other	government	agencies	 (1,728,075)	 -			
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors	 (5,692,176)	 (5,547,222)
	 	 	 Miscelleneous	income	 	 (149,870)	 (47,500)
	 	 	 Dividend	income	 	 (19,685,867)	 (19,049,653)
	 	 	 Gain	(loss)	on	missing	fixed	assets	pending	for	investigation	 106,010	 (1,619,533)
	 	 	 Gain	on	missing	materials	pending	for	investigation	 1,412,025	 (52,949)
	 	 	 Adjustment	of	water	use	guarantee	valuation	 	 292,598	 (3,271,141)
	 	 	 Material	expenses	used	for	installation	 	 944	 311,766
	 	 	 Supply	distribution	cost	 		 -				 (537,386)
	 	 	 Other	material	cost	 	 52	 -			
	 	 	 Bonus	for	board	of	directors	and	employees	 	 270,938,637	 410,214,569
	 	 	 Provision	on	litigation	 	 13,365,100	 (32,767,715)
	 	 	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 	 1,962,975,301	 237,812,206
	 	 	 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 924,929	 885,078
   Share	of	profit	from		investments-equity	method	applied	-	net	 (326,364,984)	 (432,277,582)
	 	 	 Interest	Income	 	 (112,161,497)	 (130,381,447)
	 	 	 Interest	Expenses	 	 1,635,250,350	 2,612,717,660

 Operating	profit	before	changes	in	operating	assets	and	liabilities	 9,601,308,723	 12,373,597,448

Financial statements-equity method applied

2020 2019

Unit	:	Baht
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Provincial Waterworks Authority
Statement of cash 
For	the	year	ended	30	September	2020

flow

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

Financial statements-equity method applied

2020 2019

Unit	:	Baht

	 	 Operating	assets	increase	(decrease)    
	 	 	 Cash	at	bank	with	limitations	 	 (870,056,298)	 (329,963,289)
	 	 	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	 	 4,478,576	 (839,768,052)
	 	 	 Supplies	 	 11,227,846	 32,047,446
	 	 	 Piping	and	installation	works	in	process	 	 (1,725,263,001)	 (1,593,079,109)
	 	 	 Other	current	assets	 	 (55,798,047)	 (88,140,816)
	 	 	 Other	non-current	assets	 	 (1,093,936)	 (386,902)
	 	 Operating	liabilities	increase	(decrease)    
	 	 	 Accounts	payable	-	trade	and	others	 	 (1,746,638,588)	 (1,357,992,446)
	 	 	 Accrued	expenses	 	 (19,923,138)	 62,597,699
	 	 	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 	 (410,495,246)	 (336,322,844)
	 	 	 Unearned	pipeline	and	installation	income	 	 110,529,032	 50,103,723
	 	 	 Deferred	revenue	from	water	meter	installation	and	piping
	 	 	 				for	water	distribution	area	expansion	 	 2,436,588,565	 2,690,718,270
	 	 	 Cash	paid	for	employee	benefits	 	 (5,754,538)	 (5,929,410)
	 	 	 Long-term	marginal	deposits	 	 (345,189,316)	 111,707,009
	 	 	 Other	current	liabilities	 	 97,596,327	 105,008,590
      Net	cash	flow	from	operating	activities	 	 7,081,516,961	 10,874,197,317
Cash	flow	from	investing	activities     
	 	 Interest	received	 	 121,494,768	 115,946,597
	 	 (Decrease)	Increase	in	temporary	investments	 	 2,606,706,314	 (1,931,706,314)
	 	 Dividend	received	 	 300,581,867	 340,073,653
	 	 Increase	in	advance	payments	for	construction	 	 (1,172,158,322)	 (716,215,089)
	 	 Increase	in	purchase	of	fixed	assets	 	 (585,880,131)	 (823,770,141)
	 	 Increase	in	assets	under	construction	 	 (6,637,868,099)	 (4,760,392,127)
	 	 Increase	in	intangible	assets	 	 (13,905,627)	 (2,757,009)
	 	 Received	from	the	accounts	receivable	under	financial	lease	 2,534,090	 2,322,057
	 	 Cash	received	from	disposal	of	assets	 	 2,312,214	 3,546,381
      Net	cash	flow	from	investing	activities	 	 (5,376,182,926)	 (7,772,951,992)
Cash	flow	from	financing	activities	 	 	 	 	
	 	 Payment	on	Interest	 	 (440,792,461)	 (1,363,677,178)
	 	 Decrease	in	financial	lease	liabilities	 	 (1,923,454,913)	 (1,923,939,075)
	 	 Increase	in	revenue	recognition	from	government	contribution	 4,769,020,980	 3,539,500,195
	 	 Cash	received	from	long-term	loan	 	 4,621,711,478	 4,127,837,337
	 	 Cash	repaid	from	long-term	loan	 	 (4,279,888,652)	 (3,199,000,000)
	 	 Remittance	to	Ministry	of	Finance	 	 (2,196,800,000)	 (1,800,000,000)
      Net	cash	flow	received	from	(paid	for)	financing	activities	 549,796,432	 (619,278,721)
Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents	 	 2,255,130,467	 2,481,966,604
Cash	and	cash	equivalents	at	the	beginning	of	the	year		 5,639,537,629	 3,157,571,025
Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	the	year	 	 7,894,668,096	 5,639,537,629

Non-cash items     
 Accounts	payable	from	purchase	of	property,	plant	and	equipment	 2,133,575	 5,125,002
 Accounts	payable	from	purchase	of	assets	under	construction	 2,589,686,243	 1,881,347,690
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Provincial Waterworks Authority
Statement of cash 
For	the	year	ended	30	September	2020

flow

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

Separate	financial	statements

2020 2019

Unit	:	Baht

Cash	flow	from	operating	activities     
	 Profit	for	the	year	 	 1,389,852,497	 4,471,543,422
	 Adjustments	to	reconcile	net	earnings	to	net	cash	provided
	 	 by	(paid)	from	operating	activities:-	
	 	 	 Depreciation	 	 5,923,904,856	 5,689,306,187
	 	 	 Allowances	for	impairment	of	fixed	assets	 	 103,662,714	 88,789,524
	 	 	 Allowances	for	revaluation	of	assets	 	 8,348,584	 310,144
	 	 	 Amortization	of	right	of	possession	over	government	property	 333,742	 460,535
	 	 	 Allowance	for	impairment	of	right	of	possession	over
	 	 	 					government	property	 	 2	 3
	 	 	 Amortization	of	intangible	assets	 	 55,438,129	 58,474,927
	 	 	 Allowances	for	impairtment	of	intangible	assets	 	 3	 -			
	 	 	 Adjustment	of	assets	under	construction	as	expenses	 4,677,483	 853,671
	 	 	 Loss	on	disposal	and	amortization	of	fixed	assets	 61,695,751	 73,410,212
	 	 	 Allowances	for	revaluation	and	obsolete	supplies	 (158,932)	 128,748
	 	 	 Employee	benefit	expenses	 	 196,778,477	 685,229,563
	 	 	 Bad	debts	 	 2,568,582	 2,703,456
	 	 	 Doubtful	accounts	 	 94,580,487	 3,170,226
	 	 	 Deferred	revenue	from	water	distribution	area	expansion	 (423,846,460)	 (281,830,041)
	 	 	 Deferred	revenue	from	asset	transfer	-	private	sectors	 (178,319,980)	 (195,999,156)
	 	 	 Deferred	revenue	from	asset	transfer	-	public	sectors	 (136,145,230)	 (136,685,080)
	 	 	 Deferred	revenue	recognition	from	government	contribution	 (967,014,443)	 (833,911,626)
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	other	government	agencies	 (1,728,075)	 -			
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors	 (5,692,176)	 (5,547,222)
	 	 	 Miscelleneous	income	 	 (149,870)	 (47,500)
	 	 	 Dividend	income	 	 (300,581,867)	 (340,073,653)
	 	 	 Gain	(loss)	on	missing	fixed	assets	pending	for	investigation	 106,010	 (1,619,533)
	 	 	 Gain	on	missing	materials	pending	for	investigation	 1,412,025	 (52,949)
	 	 	 Adjustment	of	water	use	guarantee	valuation	 	 292,598	 (3,271,141)
	 	 	 Material	expenses	used	for	installation	 	 944	 311,766
	 	 	 Supply	distribution	cost	 		 -				 (537,386)
	 	 	 Other	material	cost	 	 52	 -			
	 	 	 Bonus	for	Board	of	Directors	and	employees	 	 270,938,637	 410,214,569
	 	 	 Provision	on	litigation	 	 13,365,100	 (32,767,715)
	 	 	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 	 1,962,975,301	 237,812,206
	 	 	 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 924,929	 885,078
	 	 	 Interest	received	 	 (112,161,497)	 (130,381,447)
   Interest	paid	 	 1,635,250,350	 2,612,717,660

 Operating	profit	before	changes	in	operating	assets	and	liabilities	 9,601,308,723	 12,373,597,448
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Provincial Waterworks Authority
Statement of cash 
For	the	year	ended	30	September	2020

flow

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

Separate	financial	statements

2020 2019

Unit	:	Baht

 	 Operating	assets	increase	(decrease)     
	 	 	 Cash	at	bank	with	limitations	 	 (870,056,298)	 (329,963,289)
	 	 	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	 	 4,478,576	 (839,768,052)
	 	 	 Supplies	 	 11,227,846	 32,047,446
	 	 	 Piping	and	installation	works	in	process	 	 (1,725,263,001)	 (1,593,079,109)
	 	 	 Other	current	assets	 	 (55,798,047)	 (88,140,816)
	 	 	 Other	non-current	assets	 	 (1,093,936)	 (386,902)
  Operating	liabilities	increase	(decrease)     
	 	 	 Accounts	payable	-	trade	and	others	 	 (1,746,638,588)	 (1,357,992,446)
	 	 	 Accrued	expenses	 	 (19,923,138)	 62,597,699
	 	 	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 	 (410,495,246)	 (336,322,844)
	 	 	 Unearned	pipeline	and	installation	income	 	 110,529,032	 50,103,723
	 	 	 Deferred	revenue	from	watermeter	installation	and	piping
		 	 	 for	water	distribution	area	expansion	 	 2,436,588,565	 2,690,718,270
	 	 	 Cash	paid	for	employee	benefits	 	 (5,754,538)	 (5,929,410)
	 	 	 Long-term	marginal	deposits	 	 (345,189,316)	 111,707,009
	 	 	 Other	current	liabilities	 	 97,596,327	 105,008,590
      Net	cash	flow	from	operating	activities	 	 7,081,516,961	 10,874,197,317
Cash	flow	from	investing	activities     
	 	 Interest	received	 	 121,494,768	 115,946,597
	 	 (Decrease)	Increase	in	temporary	investments	 	 2,606,706,314	 (1,931,706,314)
	 	 Dividend	received	 	 300,581,867	 340,073,653
	 	 Increase	in	advance	payments	for	construction	 	 (1,172,158,322)	 (716,215,089)
	 	 Increase	in	purchase	of	fixed	assets	 	 (585,880,131)	 (823,770,141)
	 	 Increase	in	assets	under	construction	 	 (6,637,868,099)	 (4,760,392,127)
	 	 Increase	in	intangible	assets	 	 (13,905,627)	 (2,757,009)
	 	 Received	from	the	accounts	receivable	under	financial	lease	 2,534,090	 2,322,057
	 	 Cash	received	from	disposal	of	assets	 	 2,312,214	 3,546,381
      Net	cash	flow	from	investing	activities	 	 (5,376,182,926)	 (7,772,951,992)
Cash	flow	from	financing	activities     
	 	 Payment	on	Interest	 	 (440,792,461)	 (1,363,677,178)
	 	 Decrease	in	financial	lease	liabilities	 	 (1,923,454,913)	 (1,923,939,075)
	 	 Increase	in	revenue	recognition	from	government	contribution	 4,769,020,980	 3,539,500,195
	 	 Cash	received	from	long-term	loan	 	 4,621,711,478	 4,127,837,337
	 	 Cash	repaid	from	long-term	loan	 	 (4,279,888,652)	 (3,199,000,000)
	 	 Remittance	to	Ministry	of	Finance	 	 (2,196,800,000)	 (1,800,000,000)
      Net	cash	flow	received	from	(paid	for)	financing	activities	 549,796,432	 (619,278,721)
Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents	 	 2,255,130,467	 2,481,966,604
Cash	and	cash	equivalents	at	the	beginning	of	the	year		 5,639,537,629	 3,157,571,025
Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	the	year	 	 7,894,668,096	 5,639,537,629

Non-cash items     
	 Accounts	payable	from	purchase	of	property,	plant	and	equipment	 2,133,575	 5,125,002
	 Accounts	payable	from	purchase	of	assets	under	construction	 2,589,686,243	 1,881,347,690
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Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements    flfl
For	the	year	ended	30	September	2020

1. General Information
	 1.1	 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	effciency	by	transferring	government	affairs	
such	as	 the	Provincial	Waterworks	and	 the	Provincial	Waterworks	Construction	Divisions	of	Department	 
of	Public	Works	under	the	Ministry	of	Interior	as	well	as	the	Rural	Waterworks	and	the	Rural	Waterworks	
Construction	Divisions	of	Department	of	Health	under	the	Ministry	of	Public	Health	to	establish	Provincial	
Waterworks	Authority	under	the	Ministry	of	Interior	through	the	enactment	of	the	Provincial	Waterworks	
Authority	Act	B.E.	2522	(1979)	on	28	February	1979.	It	aims	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	useful	for	utility	service	in	consideration	
of	state	Benefits	and	people’s	sanitation.	
	 	 Head	offce	is	located	at	72	Soi	Changwattana	1,	Bang	Khen,	Lak	Si,	Bangkok	10210

 1.2 Important events during the reporting period
	 	 At	the	beginning	of	2020,	there	was	an	outbreak	of	Coronavirus	2019	(COVID-19)	which	had	 
an	 impact	on	 the	performance	of	PWA	 for	 the	year	ended	30	September	2020.	PWA	has	 taken	action	 
according	 to	 the	 government	measures	 to	 help	water	 users	 affected	 by	 the	 situation	 in	 line	with	 the	 
resolutions	of	the	Cabinet	meeting	on	17	March	2020	and	5	May	2020	as	follows:
	 	 Measure	1	Reduce	water	tariffs	at	the	rate	of	20	percent	to	all	types	of	water	users	(excluding	
service	fee)	and	at	the	rate	of	three	percent	to	government	agencies	and	state	enterprises	(excluding	service	
fee)	for	water	bills	from	May	to	July	2020,	totaling	three	months.
	 	 Measure	2	Extend	the	period	of	water	bill	payment	for	six	months	interest-free	for	water	users	
registered	to	operate	hotel	business	and	residential	rental	business.	They	are	allowed	to	pay	in	installments	
up	to	six	months	of	each	water	bill	cycle	with	ongoing	connection	of	water	meter	for	water	bill	notification	
between	May	and	June	2020.
	 	 Measure	3	Deposit	Refund	Measure	for	water	usage,	Type	1:	Residence	from	5	May	2020	onwards.
	 			 Measure	4	Free	of	charge	payment	of	water	bills	through	water	bill	payment	agents	for	three	
months	(from	17	April	to	30	June	2020)
	 	 Measure	 5	 Extend	 the	 time	of	 receiving	 payment	 through	water	 bill	 payment	 agents	 from 
10	days	to	20	days	for	three	months	for	water	bills	of	April	-	June	2020

	 	 PWA	recognized	the	impact	of	the	implementation	of	the	above	measures	in	the	statement	 
of	comprehensive	income	for	the	year	ended	30	September	2020.
 
2.		 Basis	for	preparation	and	presentation	of	the	financial	statements	
	 2.1		 Presentation	of	the	financial	statements
	 	 The	financial	statements	were	prepared	in	accordance	with	the	generally	accepted	accounting	
principles	under	Accounting	Act	B.E.	2543	(2000),	which	includes	accounting	standards	issued	under	the	
Accounting	Professions	Act	B.E.	2547	(2004),	including	the	interpretations	and	accounting	practice	guideline	
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declared	 by	 Federation	 of	 Accounting	 Professions,	 which	 is	 in	 accordance	with	 the	 presentation	 of	 
the	financial	statements	in	compliance	with	the	announcement	of	Department	of	Business	Development	
in	“The	Determination	of	Contracted	Form	which	must	be	 in	 the	Financial	 Statement	B.E.	 2559	 (2016)	 
dated	11	October	2016.”	The	transactions	of	PWA’s	pension	fund	or	employee	gratuity	fund	were	included	
in	PWA	financial	statements	in	accordance	with	the	Ministry	of	Finance’s	letter	No.	MOF.0209.2/4171	dated	
9	March	2001.	PWA	financial	statements	present	the	financial	position	and	operating	performance	results	
of	PWA’s	employee	gratuity	fund	for	the	year	ended	30	September	2020.	Similarly,	the	transactions	relating	
to	PWA’s	employee	gratuity	fund	were	also	presented	in	Notes	5.22	to	the	financial	statements.

	 2.2	 Thai	Accounting	Standards	(TAS),	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRS),	TAS	Interpretations, 
and	Thai	Financial	Report	Interpretation	Committee	(TFRIC)
 	 2.2.1		 Effective	for	annual	accounting	periods	beginning	on	or	after	1	January	2019.	
	 	 	 Federation	of	Accounting	Professions	(FAP)	has	issued	and	improved	the	following	TAS,	
TFRS,	 TSIC	 and	 TFRIC	 effective	 for	 annual	 accounting	 periods	 beginning	 on	 or	 after	 1	January	 2019,	 
the	standards	of	which	PWA	has	put	into	practice	under	the	consideration	of	PWA	management	that	there	
is	no	Significant	impact	on	the	accounting	policies	and	financial	statements	of	PWA.
  2.2.2 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2020.
   Thai Accounting Standards          Topic
		 	 TAS	1			 Presentation	of	financial	statements
		 	 TAS	2			 Inventory	
		 	 TAS	7			 Statement	of	cash	flow	
		 	 TAS	8			 Accounting	policies,	changes	in	accounting	estimates	and	errors
	 	 TAS	10		 Events	after	the	reporting	period	
	 	 TAS	12		 Income	taxes	
	 	 TAS	16		 Property,	plant	and	equipment	
	 	 TAS	19		 Employee	benefits	
	 	 TAS	20		 Accounting	 for	 Government	 Grants	 and	 Disclosure	 of	 Government 
     Assistance 
	 	 TAS	21		 The	effects	of	changes	in	foreign	exchange	rates
	 	 TAS	23		 Borrowing	costs	
	 	 TAS	24		 Disclosures	of	associated	persons	or	businesses	
	 	 TAS	26		 Accounting	and	reporting	of	benefit	plans	after	retirement	
	 	 TAS	27		 Separate	financial	statements
	 	 TAS	28		 Investments	in	associates	and	joint	ventures	
	 	 TAS	29		 Financial	reporting	in	hyperinflationary	economy
	 	 TAS	32		 Presentation	of	financial	instruments		
	 	 TAS	33		 Earnings	per	share
	 	 TAS	34		 Interim	financial	reporting	
	 	 TAS	36		 Impairment	of	assets	
	 	 TAS	37		 Provision,	contingent	liabilities	and	contingent	assets	
	 	 TAS	38		 Intangible	assets	
	 	 TAS	40		 Investment	property	
	 	 TAS	41		 Agriculture
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Thai Financial Reporting Standards  Topic
	 	 TFRS	1		 First-time	adoption	of	Thai	Financial	Reporting	Standards	
	 	 TFRS	2		 Share-based	payment	
	 	 TFRS	3		 Business	combinations	
	 	 TFRS	4		 Insurance	contracts	
	 	 TFRS	5		 Non-current	assets	held	for	sale	and	discontinued	operations	
	 	 TFRS	6		 Exploration	for	and	evaluation	of	mineral	resources	
	 	 TFRS	7		 Disclosure	of	financial	instruments
	 	 TFRS	8		 Operating	segments	
	 	 TFRS	9																									 Financial	Instruments
	 	 TFRS	10		 Consolidated	financial	statements	
	 	 TFRS	11		 Joint	arrangements	
	 	 TFRS	12		 Disclosure	of	interests	in	other	entities	
	 	 TFRS	13		 Fair	value	measurement	
	 	 TFRS	15		 Revenue	from	contracts	with	customers
	 	 TFRS	16		 Leases
Thai Standards and Interpretations Committee  Topic
	 	 TSIC	10		 Government	assistance	-	no	specific	relation	to	operating	activities	
	 	 TSIC	25		 Income	taxes	-	changes	in	the	tax	status	of	an	entity	or	its	shareholders
	 	 TSIC	29		 Disclosure	of	service	concession	agreements	
	 	 TSIC	32		 Intangible	assets	-	website	costs
Thai Financial Reporting Standards and Interpretations Committee     Topic
	 	 TFRIC	1	 Changes	inexisting	decommissioning,	restoration	and	similar	Liabilities
	 	 TFRIC	2	 Members’	shares	in	co-operative	entities	and	similar	instruments	
	 	 TFRIC	5	 Rights	 to	 interests	 arising	 from	 decommissioning,	 restoration	 and	 
	 	 	 	 	 environmental	rehabilitation	funds
	 	 TRFIC	6	 Liabilitites	arising	from	participating	in	a	specific	market-Waste	Electrical 
		 	 	 	 	 and	Electronic	Equipment	
	 	 TFRIC	7		 Applying	the	restatement	approach	under	TAS	29:	Financial	Reporting 
		 	 	 	 	 in	Hyperinflationary	Economics
	 	 TFRIC	10	 Interim	financial	reporting	and	impairment
	 	 TFRIC	12	 Service	concession	agreement
	 	 TFRIC	14	 The	limit	on	a	defined	benefit	assets,	minimum	funding	requirements 
		 	 	 	 	 and	their	interaction	for	TAS	19:	Employee	Benefits
	 		 TFRIC	16	 Risk	prevention	of	net	investments	in	foreign	agencies
	 		 TFRIC	17	 Distribution	of	non-cash	assets	to	owners
	 		 TFRIC	19	 Repayment	of	financial	liabilities	by	equity	securiites
	 		 TFRIC	20	 Stripping	costs	in	the	production	phase	of	a	surface	mine
	 		 TFRIC	21		 Levies
	 		 TFRIC	22		 Foreign	currency	transactions	and	advance	consideration
	 		 TFRIC	23		 Uncertainties	over	income	tax	treatments

	 	 According	to	Note	2.2.2,	the	PWA's	management	has	assessed	the	impact	of	the	financial	statements	
for	the	year	that	Thai	Accounting	Standards	(TAS)	and	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRS)	are	effective	
for	the	financial	statements	by	which	accounting	periods	beginning	on	or	after	1	January	2020.	PWA	aims	to	
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use	TAS	and	TFRS	effective	for	the	financial	statements	for	the	accounting	periods	in	or	after	1	January	2020	
since	 1	 October	 2020	 onwards.	 It	 is	 believable	 that	 apart	 from	 TFRS:	 Financial	 Instruments	 and 
TFRS	16:	Leases,	there	will	not	be	any	significant	impact	on	the	financial	statements	when	TAS	and	TFRS	
are	put	into	practice.	

3.	 Significant	accounting	policies
 3.1 Cash and cash equivalents
	 	 Cash	and	cash	equivalents	comprises	cash	on	hand,	petty	cash,	cash	at	bank	and	deposits	at	
financial	institutions,	which	are	due	in	three	months	excluding	cash	at	bank	used	as	collateral.	
 3.2 Cash at bank with limitations 
	 	 Cash	at	bank	with	limitations	has	specific	purposes	and	conditions	in	using	cash	such	as	cash	
used	as	loan	guarantee	for	employee	welfare,	water	use	guarantee	fund	and	yield	of	water	use	guarantee	
fund,	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	deduction	and	accounts	 receivable	–	others	 accrued	more	 than	 six	months	after	 the	due	date	of	 
settlement	in	compliance	with	the	rate	and	criteria	determined	by	the	Ministry	of	Finance.
	 3.4	 Supplies	
	 	 Supplies	at	the	ending	period	are	stated	at	cost	and	calculated	by	using	moving	average	or	net	
value,	based	on	which	one	is	lower.	For	obsolete	supplies	pending	for	 investigation	and	compensation,	 
the	allowance	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	recognized	the	company’s	
share	 of	 profit	 according	 to	 the	 investment	 proportion	 in	 associates.	 For	 the	 dividend	 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	and	PWA	board	of	directors	
as	well	as	key	management	personnel	or	board	of	directors	who	have	the	authority	to	control	or	jointly	
control	or	have	the	significant	influence	directly	or	indirectly.	
	 	 In	consideration	of	 the	 relationship	between	 related	parties	and	PWA,	PWA	focuses	on	 the	
substance	of	the	relationship	not	merely	to	the	legal	form.
	 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,	less	accumulated	depreciation,	accumulated	amortization,	allowance	for	 impairment	and	
allowance	from	revaluation	of	assets.
  The	laid	pipelines	and	durable	articles	transferred	from	the	Department	of	Public	Works	and	the	
Department	of	Health	presented	as	is	by	using	the	appraised	value	on	the	date	of	transfer	(28	May	1979).
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 Property	received	from	the	state	donation and transferred from sanitation waterworks in conformity 
with	 the	 Cabinet’s	 resolution	 is	 stated	 at	 the	 received	 or	 appraised	 value	 on	 the	 acquisition	 date.	 
As	for	property	received	from	private	sector	in	the	form	of	donation,	transfer	and	concession	is	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	gradually	recognizing	as	revenue	at	the	rate	of	
12.5	and	3.33	percent	per	year	over	their	useful	lives	of		building	and	equipment	respectively.
  Water meters already installed and ready to use	conducted	by	PWA,	customers,	donated	meters,	 
or	customers	transferred	from	other	agencies	are	stated	at	cost	on	the	acquisition	date	 including	wage	 
and	installation	fee.
 Intangible	assets	comprised	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	with	
present	 value	 of	 the	 demolishment	 cost	 estimate	 as	 at	 the	 end	 of	 lease	 contract	 and	 deducted	 by	 
the	depreciation	of	assets	over	their	useful	lives	of	the	land	lease	contract.
	 3.8		 Depreciation	and	Amortization
	 		 Depreciation	is	calculated	by	using	the	straight-line	method	over	the	estimated	useful	livesof	
each	type	of	durable	assets	at	 the	annual	 rate	of	2	 -	33.33	percent	of	 the	asset	value	after	deducting	 
the	depreciation	cost,	while	the	salvage	value	is	at	the	rate	of	0	-	20	percent	of	the	asset	costs.
   Depreciation	of	assets	 transferred	 from	other	agencies	purchased	by	PWA,	and	donated	 to	
generate	income	directly	including	water	meters	are	stated	as	expenses	in	profit	and	loss	statement.
  Right	 of	 possession	over	 the	 government	 property	 (building	 and	 construction	 except	 land) 
is	amortized	by	a	straight-line	method	at	the	depreciation	rate.
  Intangible	assets	are	amortized	by	a	straight	-	line	method	at	the	annual	rate	of	20	percent.
	 3.9			 Right	of	Possession	over	Government	Property
	 		 The	 right	 of	 possession	 over	 government	 property	 is	 stated	 at	 the	 appraisal	 value	 by	 the 
Asset	Appraisal	and	Survey	Committee	treated	as	the	government	contribution	according	to	the	Provincial	
Waterworks	Authority	Act	B.E.	2522	(1979)	Article	9	(1).	This	is	due	to	the	fact	that	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	the	assets	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	will	 assess	 the	 impairment	 of	 property,	 plant	 
and	equipment	or	PWA’s	other	 intangible	assets	by	considering	 from	commercial	customer	group	only.	 
PWA	 applied	 its	 criterion	 of	 the	 segregation	 of	 customers	 in	 commercial	 and	 social	 aspects	 based	 on	 
the	principle	for	the	requisition	of	PSO	from	the	State	Enterprise	Policy	Office	(SEPO).	Social	customers	 
are	considered	 from	PWA	branches	which	earned	 income	 from	household	customers	consuming	water	
supply	between	0-20	cubic	meters	per	month,	which	exceeded	12.65	percent	when	compared	to	total	
water	supply	income	of	each	branch.	Beyond	this	group,	they	are	all	considered	as	commercial	customers.	
PWA	also	takes	into	account	an	indication	in	each	PWA’s	branch	whether	it	get	loss	five	consecutive	years	
or	not.	 In	case	there	 is	an	 indication	of	 impairment	of	assets,	an	 impairment	loss	 is	 recognized	 in	proft	 
or	loss.
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	 	 If	 in	assessing	the	impairment	of	assets,	there	are	indications	that	the	loss	from	impairment	 
of	assets	recognized	in	the	previous	period	run	out	or	decreases,	PWA	will	estimate	the	recoverable	value	
of	 that	 asset.	While	 the	 impairment	 loss	 recognized	 in	 the	previous	period	will	 be	 reversed	 if	 there	 is	 
a	change	in	the	estimation	used	to	determine	the	recoverable	value	after	the	latest	recognition	of	loss	on	
the	condition	that	the	book	value	of	assets	increased	from	the	reversal	of	impairment	losses	must	not	be	
higher	than	the	book	value	as	it	should	be.	If	the	business	did	not	recognize	the	impairment	loss	of	assets	
in	previous	periods,	PWA	will	 reverse	 the	 loss	 from	 impairment	of	assets	by	 recognizing	 it	 immediately	 
in	profit	or	loss.
 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.
	 		 3.11.2	 Revenue from installation of water meter amortization	is	the	cost	of	installing	water	
meters	received	from	private	and	government	water	users,	shown	in	the	advance	payment	account	for	
installation	and	piping	installation	and	recorded	as	income	for	the	water	meter	installation	waiting	to	be	
recognized	as	liabilities	when	the	work	is	completed.	It	is	gradually	recognized	as	revenue	from	installation	
of	water	meters,	amortized	 in	 the	statements	of	comprehensive	 income	at	 the	 rate	of	12.5%	per	year	 
according	 to	 the	 useful	 life	 of	 the	water	meter.	 Cost	 of	 water	meter	 installation	works	 that	 are	 not	 
completed	yet	will	be	shown	in	the	installation	and	piping	work	during	operation.
	 	 3.11.3		 Amoritized	 income	 from	piping	 for	water	distribution	area	expansion	 is	 the	 cost	of	
piping	for	the	water	distribution	area	expansion	received	from	each	public	and	private	water	users	shown	
in	advance	receipt	account	of	piping	and	installation,	and	recorded	as	deferred	revenue	from	piping	for	
water	distribution	area	expansion	in	respect	of	liabilities	after	work	completion.	This	is	gradually	recognized	
as	the	amortized	income	of	water	distribution	area	expansion	in	the	statement	of	comprehensive	income	
at	 the	 rate	of	3.33	percent	per	year	according	to	the	useful	 life	of	 the	piping	work.	Cost	of	piping	and	 
installation	for	the	water	distribution	area	expansion	that	has	not	been	completed	will	be	displayed	in	the	
“Installation	and	Piping	Works	under	Construction”.	This	includes	rural	waterworks	construction	cost	received	
from	government	 contribution	 shown	as	deferred	 income	 from	government	 contribution	and	 gradually	
recognized	as	amortized	income	from	government	contribution	over	the	useful	lives	of	assets.	
	 	 3.11.4		 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	penalty	income.	If	the	contract	
is	renewed	in	the	fiscal	year	in	which			penaly	is	deducted,	the	refund	will	be	used	to	reduce	the	penaly	
income.	But	 if	 the	 contract	 is	 renewed	 in	 the	next	 fiscal	 year,	 it	will	 be	 recognized	as	expense	 in	 the 
accounting	period	that	is	being	repaid	and	shown	as	a	deduction	item	in	other	income.
	 		 3.11.5	 Interest	income	is	recognized	in	accordance	with	the	proportion	of	time	in	consideration	
of	the	effective	rate	of	return	on	assets.
	 		 3.11.6		 Dividend	income	is	recognized	as	income	when	the	declaration	of	dividend	is	made.
	 		 3.11.7		 Other	income	is	recognized	as	income	when	receiving	the	settlement.
	 		 3.11.8		 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.
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  	 3.11.9		 Deferred	 government	 grants	 income	 The	 asset	 transactions	 from	 appropriated	 
government	grants	since	2006	are	stated	as	deferred	government	grants	income	in	liabilities	and	recognized	
as	government	 income	over	 its	useful	 lives	of	assets	 in	compliance	with	 the	 the	calculation	criteria	of	 
depreciation	basis	TAS	20	(Revised	2018):	Accounting	for	Government	Grants	and	Disclosure	of	Government	
Assistance.
	 	 3.11.10	 Deferred	 asset	 transfer	 income	 for	 the	 asset	 list	 transferred	 from	private	 sector	 in 
piping	and	installation	for	private	consumers	and	asset	transfer	income	from	public	sector	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	sectors	in	
the	annual	rate	of	12.5	and	3.33	percent	respectively	according	to	the	useful	lives	of	building	and	equipment	
shown	in	deferred	income	from	the	expansion	of	water	distribution	area	in	the		statement	of	comprehensive	
income.	
 3.12  Financing Costs
	 								 Financing	cost	are	expenses	incurred	from	the	PWA's	funding	for	its	operation	such	as	interest	
on	loans	and	fee	paid.
	 								 Interest	expenses	and	expenses	relating	to	long-term	loans	arising	from	long-term	borrowings	
for	 the	purpose	of	acquiring	fixed	assets	which	are	under	construction	and	 recognized	as	cost	of	work	 
in	progress.	 As	 for	 interest	 expenses	 and	 long-term	 loans	 incurred	 after	 the	 construction	 is	 completed	 
are	recognized	as	expenses.
 3.13  Financial Lease and the Esteemed Obligation from Private Joint Venture Contracts
	 		 PWA	 has	 entered	 into	 a	 water	 purchase	 agreement	 with	 a	 private	 company	 that	meets	 
the	condition	that	the	agreement	contains	components	of	the	lease.	Therefore,	PWA	records	assets	under	
the	said	lease	as	assets	at	fair	value	or	current	value	of	minimum	money	that	has	to	be	paid	under	the	
lease	contract,	whichever	is	lower.	Assets	acquired	from	finance	leases	are	depreciated	over	the	estimated	
useful	life	of	that	asset	or	according	to	the	lease	term,	whichever	is	shorter.
	 		 Lease	 payments	 are	 devided	 into	 financial	 expenses	 and	 a	 deduction	 from	 debts	 under	 
a	contract.	The	financial	expenses	are	shown	in	the	statement	of	income	throughout	the	term	of	contract.
	 		 For	water	purchase	agreements	with	private	companies	that	have	losses	throughout	the	term	
of	contract,	which	currently	causes	the	obligations,	PWA	will	bring	such	loss	as	a	basis	for	the	calculation	
of	the	present	value	so	as	to	recognize	it	as	the	provisions.
	 		 PWA	reviewed	the	provisions	at	the	end	of	the	reporting	period	when	the	contract	is	amended	
and	the	provisions	is	adjusted	to	reflect	the	best	estimates	at	present.
	 3.14		 Employee	gratuity	fund	and	provident	fund	contribution
		 	 3.14.1	 Employee	gratuity	fund	contribution	is	the	money	that	PWA	pays	for	employees	every	
month	at	the	rate	of	10	percent	of	the	monthly	salary	of	each	employee,	especially	those	who	are	not	
members	of	the	provident	fund.
	 								 3.14.2	 PWA	provident	fund	contribution	is	registered	under	the	Provident	Fund	Contribution	
Act	B.E.	2530	(1987)	dated	28	February	1997.	PWA	pays	contributions	on	a	monthly	basis	to	the	provident	
fund	on	behalf	of	each	employee	who	is	a	member	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	to	the	present).
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	 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	 benefit	 liabilities	 in	 relation	 to	 the	 legal	 severance	 payment	 under	 
the	labor	law	and	the	employee	welfare	fund	are	expenses	throughout	the	working	life	of	employees	by	
estimating	the	amount	of	future	benefit	employees	received	from	working	for	PWA	throughout	the	working	
period	up	to	the	year	of	retirement	in	the	future	based	on	actuarial	principles.	The	said	benefit	has	been	
discounted	 to	present	value.The	discount	 rate	 is	 the	 rate	of	 return	of	 government	bonds	as	 the	 initial	 
reference	rate.	The	estimation	of	such	liabilities	is	calculated	by	actuarial	principles	using	the	Projected	Unit	
Credit	Method.
	 		 	 When	 the	 assumptions	 used	 in	 estimates	 on	 actuarial	 principles	 change,	 PWA	will	 
recognize	the	profit	(loss)	from	the	estimates	that	occur	in	full	in	the	statement	of	comprehensive	income.
	 3.16	 Provisions	of	Demolished	Costs	on	Building	and	Construction	
	 	 In	 relation	 to	 the	 provisions	 of	 building	 and	 construction	 demolished	 costs,	 PWA	 uses	 
differentiated	assumptions	such	as	the	period	of	demolishment	and	the	future	inflation	rate,	the	present	
value	of	the	estimate	on	the	demolishment	calculated	by	Zero	Coupon	Yield	Curve	and	SOE	Spread	Matrix	
(Risk	 Premium)	 at	 the	 end	 of	 accounting	 period	which	 recorded	 the	 assets	 on	 land	 for	 rent	 at	 the	 
discounted	rate.
	 		 In	this	regard,	PWA	uses	the	prospective	adjustment	since	PWA	is	unable	to	specify	information	
and	the	amount	of	demolition	costs	in	the	past,	which	is	the	cumulative	effect	of	previous	periods	resulting	
from	changes	in	accounting	policies.
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Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

4.	 Reclassification
Certain	items	in	the	statement	of	financial	position,	the	statement	of	comprehensive	income	and	 

the	statement	of	cash	flow	of	the	financial	statements	that	show	investments	under	the	equity	method	
and	 the	 separate	 financial	 statements	 as	 at	 30	 September	 2019	 have	 been	 reclassified.	 This	 is	 for 
the	 benefit	 of	 comparison	 and	 to	 be	 consistent	with	 the	 classification	 of	 the	 financial	 statements	 for	 
the	year	ended	30	September	2020.	The	new	classification	does	not	affect	profit	(loss)	for	the	year	2019.

Statement	of	Financial	Position	as	at	30	September	2019

Statement	of	Comprehensive	Income	for	the	Year	Ended	30	September	2019

Financial Statements - equity method
applied/Separate	Financial	Statements

Financial Statements - 
equity method applied

Separate Financial Statements 

Pre-
Classification

Pre-
Classification

Pre-
Classification

Re-
Classification

Re-
Classification

Re-
Classification

Post-
Classification

Post-
Classification

Post-
Classification

Trade	accounts	receivable	and	other	 	
	 accounts	receivable	 1,862.91	 (253.50)	 1,609.41			
Other	current	assets	 -	 253.50	 253.50
Deferred	revenue	from	water	distribution	 			
	 expansion	 4,382.76	 1,159.87	 5,542.63	
Deferred	subsidized	revenue	 			24,845.68	 (1,159.87)	 23,685.81

Amortized	revenue	from	water	distribution	
	 expansion	 574.53	 39.98	 614.51
Other	income	 1,270.73	 (39.98)	 1,230.75

Amortized	revenue	from	water	distribution	
	 expansion	 574.53	 39.98	 614.51
Other	income	 1,591.76	 (39.98)	 1,551.78
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Unit:	Million	Baht

Statement	of		Cash	Flow	for	the	Year	Ended	30	September	2019

Financial Statements - equity method
applied/Separate	Financial	Statements

Pre-
Classification

Re-
Classification

Post-
Classification

Employee	Benefit	Expenditure	 			583.58	 101.65	 685.23
Amortized	revenue	from	water	distribution	 			
	 expansion	 (241.85)	 	(39.98)	 (281.83)
Amortized	subsidized	revenue		 			(873.89)	 39.98	 (833.91)
Trade	accounts	receivable	and	other	accounts		
	 receivable	 (927.91)	 88.14	 (839.77)
Other	current	assets	 			-	 (88.14)	 (88.14)
Trade	accounts	payable	and	other	accounts	payable		 			(1,262.27)	 (95.72)	 (1,357.99)
Deferred	meter	installation	and	water	 			
	 distribution	piping	revenue	 2,639.68	 51.04	 2,690.72
Cash	for	employee	benefits	 			-	 (5.93)	 (5.93)
Deferred	subsidized	revenue		 			3,590.54	 (51.04)	 3,539.50

5.	 Additional	Information
 5.1	 Cash	and	cash	equivalents	consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Cash	on	hand	 	 	 22.77	 22.11
Deposits	at	banks		 -	 Saving	Accounts	 6,221.11	 1,911.90
	 -		Current	Accounts	 717.65	 221.35
	 -		Fixed	Accounts	less	than	
																													 three	months	 902.32	 3,437.18
Cash	in	transit	 					 30.82	 47.00

     Total	 7,894.67	 5,639.54

	 Deposits	 at	 banks	 -	 saving	 accounts	 as	 at	 30	 September	 2020	 and	 2019	 amounted	 to	 
6,221.11	million	baht	and	1,911.90	million	baht	also	included	deposits	at	banks	-	PWA	employee	gratuity	
fund	in	the	amount	of	6.17	million	baht	and	6.24	million	baht	respectively.	

	 As	for	deposits	at	banks	–	fixed	accounts	more	than	3-month	period,	they	were	shown	separately	
in	the	temporary	investment	list.	
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	 As	 at	 30	 September	 2020	 and	 2019	 cash	 in	 transit	 amounting	 to	 30.82	million	 baht	 and 
47.00	million	baht	were	mostly	cheques,	clearing	cheques,	and	drafts	respectively.

 5.2	 Deposits	at	banks	with	limitations	consisted	of	the	following:-

 5.3	 Accounts	receivable	-	trade	and	others		consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Deposits	at	banks	for	employee	welfare	 457.14	 500.00

Water	usage	guarantee	fund		 					1,857.38	 961.91

Interests	of	water	usage	guarantee	fund	 			324.32	 306.88

          	Total	 2,638.84	 1,768.79

Trade	accounts	receivable		 	 		
	 Trade	accounts	receivable	–	private		 426.18	 363.23
	 Trade	accounts	receivable	-	public		 		430.85	 368.40
	 	 Trade	accounts	receivable	-	total		 857.03	 731.63
 Less	Allowance	for	doubtful	accounts	–	 	 	
	 trade	accounts	receivable	 (74.34)	 (70.09)
	 	 	 Suspense	output	tax		 		(57.30)	 (48.61)
	 	 	 	 		Trade	accounts	receivable	-	net		 	725.39	 612.93
Other	accounts	receivable		 	 		
	 Other	accounts	receivable		 775.46	 775.63
 Less	Allowance	for	doubtful	accounts	–		 			
					 	 other	accounts	receivable	 (125.69)	 (35.37)	
					 	 Deferred	income	from	penalty	and	
						 	 damage	cost	 (633.17)	 (630.34)	
	 	 	 Suspense	output	tax		 				(0.11)	 (0.11)
													 		Other	accounts	receivable	-	net		 			16.49	 109.81
	 Accrued	income		 98.82	 164.30
   Less	Suspense	output	tax	 				(0.11)	 (0.23)
								 	 		Accrued	income	-	net		 		98.71	 164.07
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 5.3	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	consisted	of	the	following:-	(Cont.)
Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

	 Accounts	receivable	–	Ministry	of	Finance		 531.74	 682.98
	 Accounts	receivable	–	Revenue	Department		 91.92	 0.13
	 Accounts	receivable	–	Financial	lease		 2.76	 2.53
	 Others						 31.67	 36.96
																Other	accounts	receivable	-	total		 		773.29	 996.48
                              Total	 1,498.68	 1,609.41

	 As	 of	 30	 September	 2020,	 accounts	 receivable	 –	 the	Ministry	 of	 Finance	 amounted	 to	 
531.74	million	baht,	consisting	of	an	advance	payment	paid	from	the	PWA	revenue	for	disbursement	instead	
of	subsidies	for	the	year	2019	and	2020	amounting	to	159.51	million	baht,	the	accrued	income	of	petition	
for	subsidy	within	the	fiscal	year	of	2020	amounting	to	371.45	million	baht	and	the	acquisition	of	Term	Loan	
amounting	to	0.78	million	baht	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	1,486	million	baht.	The	Ministry 
of	Finance	 is	 the	principal	and	 interest	guarantor	under	 the	Cabinet’s	Resolution.	The	government	and	 
PWA	are	obliged	 to	 repay	principal	 and	 interest	 at	 the	 rate	of	 75	percent	 and	25	percent	of	 the	 loan	 
amount	respectively.	

	 Deferred	 income	 from	penalty	 and	 damage	 cost	 is	 the	 income	 from	penalty	 and	 damage	 
cost	in	excess	of	10	percent	of	the	contract	limit	including	value	added	tax.	It	is	not	certain	that	PWA	will	
receive	the	said	penalty	income	or	not,	so	PWA	has	set	a	deferred	list	which	is	entered	by	deducting	other	
accounts	receivable.	As	at	30	September	2020	and	2019,	deferred	income	from	penalty	and	damage	cost	
were	633.17	million	baht	and	630.34	million	baht	respectively.	

	 As	of	30	September	2020,	accounts	receivable	from	public	sector	amounting	to	430.85	million	baht	
increased	from	30	September	2019	by	62.45	million	baht	or	16.95	percent,	classified	by	the	organizations	
as	follows:



Annual Report 2020251Provincial Waterworks Authority

2019 Increase	(Decrease)

                 Public sector

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

260.10
59.81
31.62
28.26
19.57
6.99

  
24.50

430.85

60.37
13.88
7.34
6.56
4.54
1.62

   
5.69

100.00

183.50
56.61
44.28
25.35
37.10
7.52

  
14.04

368.40

49.81
15.37
12.02
6.88

10.07
2.04

    
3.81

100.00

 76.60	 41.74
	 3.20	 5.65
	 (12.66)	 (28.59)
	 2.91	 11.48
	 (17.53)	 (47.25)
	 (0.53)	 (7.05)
 
	 10.46	 74.50
	 62.45	 16.95

 Million    Percent
 Baht

Million    Percent
 Baht

Million    Percent
 Baht

2020

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

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Production	materials	 	 110.83	 109.62
Operation	materials	 	 197.42	 211.08
Spare	parts		 	 20.27	 20.44
Bottled	drinking	water			 3.05	 2.18
Materials	returned	from	projects	under
construction		 				 0.38	 -
																										 Total	 	331.95	 343.32
Less allowance for revaluation and 
	 				obsolete	supplies		 			(0.28)	 (0.44)
                        Total	 331.67	 342.88

	 As	 at	 30	 September	 2020	 and	 2019,	 supplies	 amounting	 to	 331.67	million	 baht	 and 
342.88	million	 baht	 respectively	 were	 the	 remaining	 balance	 presented	 in	 the	 report	 of	 the	 annual	 
inventory	count	committee.	In	case	of	having	higher	or	lower	than	the	account	balance,	the	differences,	
both	 in	amount	and	unit,	were	recorded	as	the	supplies	pending	for	adjustment	and	fact	finding	so	as 
to	find	out	the	cause	of	differences	which	was	shown	in	other	current	assets.

5.5	 Other	current	assets
	 Other	current	assets	as	at	30	September	2020	and	2019	were	the	undue	input	vat	in	the	amount	

of	309.30	million	baht	and	253.50	million	baht	respectively.
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 Investment	in	associates
	 During	2020,	Eastern	Water	Resources	Development	and	Management	Public	Company	Limited	

announced	 a	dividend	payment	 for	 the	 year	 2019	 according	 to	 the	 resolution	of	 the	Board	of	Directors’	 
meeting	no.	6/2020	on	1	April	2020	at	the	rate	of	0.26	baht	per	share.	PWA	received	dividends	on	30	April	2020	
in	the	amount	of	173.89	million	baht	and	announced	an	interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	
ended	 30	 June	 2020,	 according	 to	 the	 resolution	 of	 the	 Board	 of	 Directors’	meeting	 no.	13/2020	 on 
20	August	2020	at	the	rate	of	0.16	baht	per	share.	PWA	received	dividends	on	18	September	2020	in	the	
amount	of	107.01	million	baht.

	 During	2019,	Eastern	Water	Resources	Development	and	Management	Public	Company	Limited	
announced	a	dividend	payment	for	the	year	2018	according	to	the	resolution	of	the	annual	general	meeting	
of	the	shareholders	on	23	April	2019	at	the	rate	of	0.27	baht	per	share.	PWA	received	dividend	of	180.58	million	
baht	on	17	May	2019	and	declared	interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	ended	30	June	2019	
according	to	the	Board	of	Directors’	meeting	no.	9/2019	on	14	August	2019	at	the	rate	of	0.21	baht	per	share.	
PWA	received	dividends	of	140.45	million	baht	on	12	September	2019.	

 
 Other	long-term	investment 
	 During	2020,	Pathum	Thani	Water	Company	Limited	announced	the	payment	of	dividend	for	

the	year	2019	to	the	shareholders	according	to	the	Board	of	Directors’	meeting	no.	1/2020	on	19	February	2020	
at	the	rate	of	39.822	baht	per	share.	PWA	received	dividend	of	9.57	million	baht	on	27	March	2020	and	
declared	interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	ended	30	June	2020	according	to	the	resolution	
of	 the	Board	of	Directors	Meeting	no.	4/2020	on	11	August	2020	at	 the	 rate	of	42.113	baht	per	 share.	 
PWA	received	dividends	on	9	September	2020	in	the	amount	of	10.12	million	baht.

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

Produce
and sell
water
supply	

Produce
and sell
water
supply	

Common
shares 

Common
shares 

2020

40.20

2.00

2019

40.20

2.00

   2020

4,308.19
    

24.03

    2019

4,260.19

   

24.03

      2020

1,091.20

    

24.03

				2019

1,091.20

 

24.03

Unit:	Million	Baht

Type of 
Business

Proportion
of shareholding

(Percent)
Equity Method Cost Method

Type of 
shares

 5.6	 Investment	in	associates	and	other	long-term	investments	consisted	of	the	following:	
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	 In	 2019,	 Pathum	 Thani	Water	 Company	 Limited	 announced	 the	 payment	 of	 dividend	 for 
the	year	2018	according	to	the	resolution	of	the	annual	general	meeting	of	the	shareholders	on	15	March	2019	
at	the	rate	of	39.474	baht	per	share.	PWA	received	dividend	of	9.48	million	baht	on	29	March	2019	and	
declared	interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	ended	30	June	2019	according	to	the	Board	
of	Directors’	meeting	no.	3/2019	on	6	August	2019	at	 the	 rate	of	39.813	baht	per	share.	PWA	received	 
dividends	of	9.57	million	baht	on	22	August	2019.

 5.7	 Related	Party	Transactions
  The	details	of	significant	related	party	transactions	are	summarized	as	follows:	
	 	 5.7.1		 As	at	30	September	2020	and	2019	consisted	of	the	following:-	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Other accounts receivable 
 Associates    
	 	 Eastern	Water	Resources	Development	 		
	 	 	 and	Management	Public	Company
	 	 	 Limited	 	 0.76	 0.88	
     Total	 0.76	 0.88
Trade accounts payable   
  Associates   
	 	 Eastern	Water	Resources	Development	 	 	 	
	 	 	 and	Management	Public	Company
	 	 	 Limited	 	 61.43	 81.57	 	
	 Related	companies		 	 	
	 	 Nakhonsawan	Water	Supply	Co.,	Ltd.		 16.81	 11.83
	 	 Chachoengsao	Water	Supply	Co.,	Ltd.		 31.73	 29.58
	 	 Bangpakong	Water	Supply	Co.,	Ltd.		 31.13	 30.37
	 	 Universal	Utilities	Co.,	Ltd.		 32.65	 32.25
	 	 EGCOM	Tara	Co.,	Ltd.		 		39.31	 34.88
     Total	 213.06	 220.48
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	 	 5.7.2		 For	the	year	ended	30	September	2020	and	2019	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method applied

2020 2019

Revenues   
   Revenues from concession   
	 	 Associates	 	 1.11	 1.76
Expenses   
			Water	supply	purchasing	cost	 	 	
	 	 Associates	 	 160.25	 203.56
					Other	related	companies	 			1,163.29	 1,130.95
			Raw	water	purchasing	cost	from	private	 	 	
	 	 Associates	 	 635.71	 689.46
  Maintenance cost   
				Other	related	companies	 			20.32	 23.35

Unit:	Million	Baht

Separate Financial Statements

2020 2019

Revenues   
   Revenue from concession   
	 	 Associates		 	 1.11	 1.76
    Dividend	Incomes	Associates 280.90	 321.02
Expenses   
			Water	supply	purchasing	cost	 	 	
	 	 Associates		 	 160.25	 203.56
					Other	related	companies		 			1,163.29	 1,130.95
			Raw	water	purchasing	cost	from	
	 	 private	companies	 	 	
					Associates		 	 635.71	 689.46
   Maintenance cost    
				Other	related	companies		 			20.32	 23.35
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 5.8	 Assets	under	construction
  As	at	30	September	2020	and	2019,	assets	under	construction	amounting	to	8,866.70	million	baht	
and	7,937.41	million	baht	respectively	were	mainly	works	under	construction	to	improve	and	expand	water	
supply,	and	PWA	recognized	bond	interests	as	the	cost	assets	under	construction	of	34.26	million	baht	and	
25.51	million	baht	respectively.	
	 	 For	the	year	of	2020,	PWA	has	the	assets	under	construction	in	unauthorized	areas	for	four	projects,	
and	the	contract	limit	amounted	to	1,162.92	million	baht	as	follows:	

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

National Reserved Forest Land

The construction work 
to	improve	the	water	
supply	business	after	
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.

The contract
commenced on
26	September	2014,	
and ended on
20	September	2015,	
and the amended 
contract	no.	PWA	
Khor	Por	Bhor	Khor	
6/163/2015	dated
17	June	2015	with	an
extension	of	the	
construction 
period	from	24	
February	2015	until
the	date	the	employer
notifies	the	delivery
of	working	area	to	the	
contractor.

The	contractor	has	been	
paid	for	4	installments,	
totaling	27.29	million	
baht	(excluding	VAT).

50.75
million	baht	
(excluding	VAT).

1 On	27	August	2020,	
the	meeting	of	the	
Forest	Area	Utilization	
Screening	Committee	
according	to	the	Cabinet	
Resolution considered  
permission	for	PWA	to	
utilitze	the	area,	which	is	
under	the	process	of	
signing	the	licensee	by	
the	Minister	of	Natural	
Resources and 
Environment.

Public Interest Land  

The construction work
to	improve	and	expand	
PWA	Petchburi		Branch,	
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	Chor	Hor	11/2017	
dated	8	March	2017.

The contract 
commenced	on	3	April	
2017,	and	the	ended
of	7	May	2018,	and	the	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	81/2018	
dated	3	September	2018, 
the	period	of	which	was
extended	since	the	date	
after the end date of  
the contract until the 
amended contract 
signing	date	plus	the	
working	period	for	
another	315	days	
ended	on	15	July	2019	
and decrease the 

The	contractor	has	been	
paid	for	7	installments,	
totaling	368.80	million	
baht	(excluding	VAT).

499.60
million	baht	
(excluding	VAT).

2 The	project	area	is	of	
public	interest,	which	is	
in the section of 
Ban	Laem	water	supply	
station,	the	area	of	which
is	3-14-34	rai.	It	is	public	
land	in	the	category	of	
common	use	by	citizens	
under the Ministry of 
Interior	(Public	interest
land of the district and 
village)	and	the	section
of	Na	Yang	water	
production	station,	
the area of which is
15-2-26	rai.	PWA	
Phetchaburi	Branch	has
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	 5.8	 Assets	under	construction	(continued)

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

budget	limit	0.24	
million	baht,	and	the	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	6/2019	
dated	31	January	2019	
with	an	extension	since	
the date after the end 
date of the contract 
until the amended 
contract	signing	date	
plus	the	working	period	
for	another	120	days	
ended	on	12	November	
2019	and	increase	
the	budget	limit	0.95	
million	baht,	and	the	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	123/2020	
dated	8	September	
2020,	the	period	of	
which	was	extended	
27	days	since	the	
amended contract
signing	date	ended	of
5	October	2020,	and	
decrease	the	budget	
limit	0.17	million	baht.	

the	right	utilization	
according	to	a	cadastral	
document	no.	Ror	Wor	67	
by	not		paying	the	rent
fee	since	the	beginning	
nor	requesting	for	
permission	to	implement.

The construction work 
to	improve	PWA	Kalasin		
(Yang	Talad)	(Kamalasai)	
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	of	10	August	
2017.	The	amended	
contract	no.	Phor	Kor	
Mor.	124/2016	dated
10	November	2016,	
and the amended 
contract	no.	Phor	Kor	
Mor	79/2017	dated	
4	August	2017,	with	an	
extension	of	360	days	
since the date after 
the amended contract
is	signed.	The	contract	
ended	30	July	2018	
with a decrease limit
0.25	million	baht	and

The	contractor	has	been	
paid	for	14	installments,	
totaling	152.28	million	
baht	(excluding	VAT).

265.52
million	baht
(excluding	VAT).

Raw Water
Pumping	Station	(New) 
-	PWA	requested	to
use	and	provoke	the
condition	of	public
interest	land	-	"Nong	Khun	
Public	Interest,"	the	area
of	which	is	0-3-86	rai.
On	19	May	2020,	
PWA	notified	relevant	
departments	to	give	
opinions	and	feed	back	
within	180	days.	At	present,	
as	of	30	September	2020,	
the matter is in the 
process	of	receiving	
comments from relevant 
departments.	

Public	Interest	Land	(Continued)

3

2
(cont.)
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	 5.8	 Assets	under	construction	(continued)

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

Public	Interest	Land	(Continued)

the amended contract
no.	Phor	Kor	Mor.
18/2018	dated
27	February	2018,	
with a decrease limit 
1.76	million	baht,	and	
the amended contract
no.	Phor	Kor	Mor.	
89/2018	dated	14	
September	2018,	with
a	decrease	limit	0.93	
million	baht,	and	the	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	132/2018	
dated	31	October	2018,	
with	an	extension	after	
the contract end until 
the date PWA had a
letter to the contractor
to	work	with	an	extension
of	180	days	after	the	
date PWA issued a letter 
to notify the contractor 
to work and increase 
the	budget	limit	of	
2.36	million	baht,	and	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	49/2019	
dated	7	June	2019	
with an increase limit 
0.06	million	baht	and
the amended contract
no.	62/2019	dated	
24	June	2019	with	an	
extension	of	40	days	
after the contract 
signing	date	with	an
increase	limit	0.26	
million	baht	and	the	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	59/2020	
dated	28	May	2020	and		
Phor	Kor	Mor.	63/2020	
dated	12	June	2020
with a decrease limit 
0.008	million	baht.	

-	PWA	asked	for	permission	
to make use of the forest 
area	under	the	Forestry	
Act	B.E.	2484	(1941)
on	4	March	2020.
The	Forest	Resources	
Management	Office	No.	7	
(Khon	Kaen)	has	a	letter	
No.	Tor	Sor	1620.2/8480	
dated	20	October	2020	
informing	the	manager	of	
the	PWA	Kalasin	Branch
that PWA is allowed to 
make use of the forest 
area	under	the	Section	
4	(1)	of	the	Forestry	Act	
B.E.	2484	(1941)	and	pay
for forest maintenance 
and	other	fees.	At	present,	
as	of	30	September	2020,	
the Provincial Administrative 
Organization,	Kalasin	Branch
is	in	the	process	of	payment	
and	receiving	a	license.
Expand the production 
system of Yang Talard 
water production station
-	PWA	request	to	use	and	
provoke	the	condition	of	
the	public	interest	land	–	
a	plot	of	"Nong	Ma	Chok	
Public	Interest,"	the	area	
of	which	is	13-0-00	rai.	
On	7	April	2020,	PWA	
notified	relevant
departments	to	consider
the	approval	and	advise	
feed	back	within	180	days.	
At	present,	as	of
30	September	2020,	the
Kalasin	Land	Office	is	
gathering	documents	and	
holding	the	meetings	of
the	Provincial	Committee	
under	Section	9	and	the	
State	Land	Use	Supervision	
Committee.	

3
(cont.)
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	 5.8	 Assets	under	construction	(continued)

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

Public	Interest	Land	(Continued)

 -	PWA	asked	permission	
to make use of the forest 
areas in accordance with 
the	Forestry	Act	B.E.	2484	
(1941)	on	4	March	2020,	
by	which	the	Office	
of	Forest	Resources	
Management	7
(Khon	Kaen)	has	a	letter	
No.	Tor	Sor	1620.2/7449	
dated	21	September	2020	
informing	the	manager	of	
the	PWA	Kalasin	Branch	
that PWA is allowed to 
the forest area under the 
Section	4	(1)	of	the	Forest	
Act	B.E.	2484	(1941)	and	
to	pay	for	the	forest	
maintenance and other 
fees.	At	present,		as	of	
30	September	2020,	the	
PWA,	Kalasin	branch	is	in	
the	process	of	payment	
and	getting	a	license.

3
(cont.)

The construction work 
to	improve	and	expand	
PWA	Surin	Branch,	
Amphoe	Surin,	
Surin	Province	with	the	
contract	no.	Kor	Chor	
Hor.	67/2015	dated
30	June	2015.

The contract 
commenced	on	16	July	
2015	and	ended	of	
27	October	2016.	The	
amended	contract	no.	
Phor	Kor	Mor.	37/2016	
dated	30	March	2016	
with a decrease limit 
1.22	million	baht	and	
the amended contract 
no.	Phor	Kor	Mor.	
77/2016	dated	8	August	
2016	with	a	decrease	
limit	0.03	million	baht	
and the amended 
contract	no.	Phor	Kor	
Mor.	133/2016	dated
6	December	2016,	
with	an	extension	of	
360	days	since	the	end	
date of the contract  
with a decrease limit 
11.63	million	baht	and	

The	contractor	has	been	
paid	for	18		installments,	
totaling	317.13	million	
baht	(excluding	VAT).

347.05
million	baht	
(excluding	VAT).

4 The	project	construction	
area	is	a	public	interest	
land	In	the	section	of	the	
new	water	production	
station,	Tumbol	Kor	Ko,	
approved	by	the	resolution	
of the civil society and
the	meeting	of	Kor	Ko	
Subdistrict	Administrative	
Council.	PWA	submitted
a	letter	no.	Mor	Tor.	
55320/6846	dated	28	
November	2013	to	request	
for	using	and	revoking	the	
condition of the land 
according	to	the	Ministry	
of	Interior.	Now	the	
process	of	cadastral	
survey was carried out
according	to	the	Land	
Office	of	Surin	Province
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	 5.8	 Assets	under	construction	(continued)

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

Public	Interest	Land	(Continued)

the amended contract
no.	Phor	Kor	Mor.	
100/2017	dated
22	September	2017
with a decrease limit 
2.32	million	baht	and	
the amended contract
no.	Phor	Kor	Mor.	
109/2017	dated
17	October	2017	
extended	for	another
225	days	since	the	end	
date of the contract 
with a decrease limit
1.61	million	baht	and	
the amended contract
no.	Phor	Kor	Mor.
15/2018	dated	19	
February	2018	with	an	
increase	limit	0.05	
million	baht,	and	an
addendum dated 
21	May	2018	extend	
for	54	days	since	the	
date after the end 
date of the contract 
and the amended 
contract	no.	Phor	Khor	
Mor.	60/2018	dated
15	June	2018	with	a
decrease	limit	0.004	
million	baht	and	the	
amended	contract	no.	
Phor	Khor	Mor.	71/2018	
dated	17	July	2018,	
the	period	of	which	
extended	20	days	after
the end date of contract 
with an increase limit
0.25	million	baht,	and
the amended contract
no.	Phor	Khor	Mor.	
7/2019	dated	31
January	2019,	the	
period	of	which	has	
extended	90	days	after	
the end date of contract 
with an increase limit
1.88	million	baht,	and	
the amended contract 
no.	Phor	Khor	Mor.	
45/2017	dated	26	May	
2017,	the	period	of	
which	has	extended	

4 with	the	letter	no.
Sor	Ror.	0020.3/925	
dated	19	April	2016	and	
the	reply	letter	
no.	0020.4/21719	dated
30	July	2019	to	inform
that this matter is in the
process	of	notifying	
relevant	departments	to
give	opinions.
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	 5.8	 Assets	under	construction	(continued)

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

Public	Interest	Land	(Continued)

360	days	after	the		
contract	signing	date	
with a decrease limit 
0.19	million	baht,	and	
the amended contract 
no.	Phor	Khor	Mor.	
44/2018	dated	
30	April		2018,	the	
period	of	which	has	
extended	10	days	
after the end date of 
contract with an 
increase	limit	0.16	
million	baht,	and	the	
amended contract no 
Phor	Khor	Mor.	32/2016	
dated	7	May	2019,	the	
period	of	which	has	
extended	after	the	end	
date of contract until 
the	contract	signing	
date	plus	the	75-day	
construction	period	
with a decrease limit 
1.26	million	baht,	
and terminate the 
contract Mor Tor 
55622-1/1737	dated
18	March	2020.

4
(cont.)
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5.9	 Property,	plant	and	equipment	
      As	at	30	September	2020	and	2019	consisted	of	the	following:-	

Cost      
As	at	1	October	2019	 3,072.88	 131,644.69	 23,281.37	 16,538.01	 174,536.95
-	Increase	 														25.92	 9,238.02	 1,931.07	 166.41	 11,361.42
-	Disposal/Decrease		 -	 (124.89)	 (424.38)	 (124.16)	 (673.43)
As	at	30	September	2020		 3,098.80	 140,757.82	 24,788.06	 16,580.26	 185,224.94
Accumulated Depreciation       
As	at	1	October	2019		 -	 (47,035.34)	 (14,088.49)	 (6,972.83)	 (68,096.66)
-	Increase	 -	 (3,819.54)	 (1,738.47)	 (363.67)	 (5,921.68)
-	Disposal/Decrease	 -	 81.54	 362.24	 124.16	 567.94
As	at	30	September	2020		 -	 (50,773.34)	 (15,464.72)	 (7,212.34)	 (73,450.40)
Allowance for the impairment
of assets       
As	at	1	October	2019		 (26.07)	 (1,079.27)	 (85.89)	 (4,464.86)	 (5,656.09)
-	Loss	in	impairment		 -	 (82.20)	 (12.49)	 -	 (94.69)
-	Disposal	 -	 0.18	 1.68	 -	 1.86
As	at	30	September	2020	 (26.07)	 (1,161.29)	 (96.70)	 (4,464.86)	 (5,748.92)
Allowance for the impairment
of obsolete assets       
As	at	1	October	2019		 -	 (8.73)	 (17.71)	 -	 (26.44)
-	Loss	in	impairment		 -	 (2.07)	 (12.74)	 -	 (14.81)
-	Disposal		 -	 3.95	 16.64	 -	 20.59
-	Reversing	entry	of	impairment	losses		 -	 4.78	 1.06	 -	 5.84
As	at	30	September	2020		 -	 (2.07)	 (12.75)	 -	 (14.82)
Allowance for the  revaluation
of assets remaining 
As	at	1	October	2019		 -	 -	 (14.08)	 -	 (14.08)
-	Loss	from	revaluation	 -	 -	 (8.34)	 -	 (8.34)
-	Disposal		 -	 -	 0.14	 -	 0.14
As	at	30	September	2020	 -	 -	 (22.28)	 -	 (22.28)
Net book value      
			As	at	30	September	2020		 3,072.73	 88,821.12	 9,191.61	 4,903.06	 105,988.52
			As	at	30	September	2019		 3,046.81	 83,521.35	 9,075.20	 5,100.32	 100,743.68

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements 

Property Plant and
construction 

Equipment Financial
lease assets 

Total 
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Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements 

Property Plant and
construction 

Equipment  Water Supply
System 

Total 

	 Assets	under	financial	lease	which	are	recorded	in	the	category	of	property,	plant	and	equipment	
as	at	30	September	2020	and	2019	consisted	of	the	following:-

Cost      
As	at	1	October	2019		 199.73	 361.20	 84.25	 15,892.83	 16,538.01
-	Increase		 -	 166.41	 -	 -	 166.41
-	Disposal/Decrease		 -	 -	 -	 (124.16)	 (124.16)
As	at	30	September	2020			 199.73	 527.61	 84.25	 15,768.67	 16,580.26

Accumulated Depreciation       
As	at	1	October	2019		 -	 (134.12)	 (81.18)	 (6,757.53)	 (6,972.83)
-	Increase		 -	 (9.20)	 -	 (354.47)	 (363.67)
-	Disposal/Decrease		 -	 -	 -	 124.16	 124.16
As	at	30	September	2020			 -	 (143.32)	 (81.18)	 (6,987.84)	 (7,212.34)

Allowance for the impairment
of assets      
As	at	1	October	2019 	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
As	at	30	September	2020		 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)

Net book value       
As	at	30	September	2020		 199.73	 384.29	 3.07	 4,315.97	 4,903.06
As	at	30	September	2019			 199.73	 227.08	 3.07	 4,670.44	 5,100.32

	 As	at	30	September	2020	and	2019,	property,	plant	and	equipment	that	were	out	of	account	
pending	 for	 adjustment	 and	 net	 investigation	 amounting	 to	 0.35	million	 baht	 and	 0.25	million	 baht 
respectively,	were	recorded	as	a	deduction	in	property,	plant	and	equipment	and	shown	in	other	current	
assets	in	a	category	of	assets	pending	for	adjustment	and	investigation	as	well	as	already	made	an	allowance	
for	such	assets	in	full	amount.	

	 As	 at	 30	 September	 2020,	 PWA	had	property,	 plant	 and	equipment	 that	were	 completely 
depreciated	but	still	in	use	amounting	to	14,807.54	million	baht.	

	 As	at	30	September	2020,	PWA	had	fixed	assets	in	the	type	of	plant	and	construction	located	
in	the	prohibited	areas	in	the	total	amount	of	Baht	2,264.06	million	baht,	divided	into	fixed	assets	of	buildings	
and	construction	located	in	the	royal	property	amounting	to	162.98	million	baht,	in	the	national	forest	land	
amounting	 to	 0.19	million	 baht,	 in	 the	 public	 interest	 land	 amounting	 to	 Baht	 714.09	million	 baht,	 
in	the	property	of	Department	of	Highways	amounting	to	315.93	million	baht,	in	the	public	domain	land	of	
state	in	the	categoty	of	waste	land	amounting	to	1,060.43	million	baht	and	in	the	irrigation	land	amounting	
to	10.44	million	baht.

5.9	 Property,	plant	and	equipment	(Continued)	
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5.10	 Right	of	possession	over	state	property	
 As	at	30	September	2020	and	2019	consisted	of	the	following:-	

Unit:	Million	Baht	

Righl of
use assets TotalRight of

use property

Cost     
As	at	1	October	2019		 314.97	 679.07	 994.04
-	Increase	 -	 0.05	 0.05
-	Disposal/Decrease		 -	 (3.54)	 (3.54)
As	at	30	September	2020		 314.97	 675.58	 990.55
     
Accumulated	Amortization	     
As	at	1	October	2019		 -	 (677.88)	 (677.88)
-	Increase	 -	 (0.38)	 (0.38)
-	Disposal/Decrease		 -	 3.54	 3.54
As	at	30	September	2020		 -	 (674.72)	 (674.72)
      
Net book value     
As	at	30	September	2020		 314.97	 0.86	 315.83
As	at	30	September	2019		 314.97	 1.19	 316.16

	 As	at	30	September	2020,	PWA	has	the	right	of	use	the	royal	property	that	were	completely	
amortized	but	still	in	use	amounting	to	366	million	baht.	

Financial	Statements	-	equity	method	applied/	
Separate Financial Statements 
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5.11	 Intangible	assets	
 As	at	30	September	2020	and	2019	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht	

Financial	Statements	-	equity	method	applied/	
Separate Financial Statements 

Financial
lease assets

TotalComputer
Software

Cost     
As	at	1	October	2019	 524.05	 4.12	 528.17
-	Increase	 45.27	 -	 45.27
-	Disposal/decrease	 (0.17)	 -	 (0.17)
As	at	30	September	2020	 569.15	 4.12	 573.27
      
Accumulated	Amortization		 	 	 	 	
As	at	1	October	2019	 (346.20)	 (4.12)	 (350.32)
-	Increase	 (55.44)	 -	 (55.44)
-	Disposal/decrease		 0.17	 -	 0.17
As	at	30	September	2020	 (401.47)	 (4.12)	 (405.59)
      
Allowance for impairment of assets 
As	at	1	October	2019	 (0.29)	 -	 (0.29)
As	at	30	September	2020	 (0.29)	 -	 (0.29)
      
Net book value      
As	at	30	September	2020	 	 167.39	 -	 167.39
As	at	30	September	2019	 177.56	 -	 177.56

	 	 As	at	30	September	2020,	PWA	has	intangible	assets	that	were	completely	amortized	but	still	
in	use	amounting	to	110.72	million	baht.	
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Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Deposit	 	 0.75	 0.74
Employee	position	guarantee	 27.71	 26.62
Accounts	receivable	-	financial	lease	-	 62.10	 161.95
assets	pending	for	a	transfer	
Accounts	receivable	-	financial	lease	with	 42.21	 44.97
maturity	more	than	1	year	-	net	 		
     Total	 132.77	 234.28

5.12	 Other	non-current	assets	consisted	of	the	following:-	

	 Accounts	 receivable	 -	 financial	 lease	 as	 at	 30	 September	 2020	 and	 2019	 consisted	 of	 
the	following:-

Unit:	Million	Baht

Accounts	receivable	-		 6.60	 26.40	 35.75	 68.75	 6.60	 26.40	 42.35	 75.35
financial	lease
Less deferred interest received	 (3.84)	 (12.57)	 (7.37)	 (23.78)	 (4.07)	 (13.73)	 (10.05)	 (27.85)
Accounts	receivable	-	 
financial	lease	-	net	 2.76	 13.83	 28.38	 44.97	 2.53	 12.67	 32.30	 47.50

Accounts receivable -
maturity due 

Accounts receivable -
maturity due

30 September 2020 30	September	2019

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Within
1 year

More
than
1 year
not

exceeding
5	years

More
than

5	years

Total Within
1 year

More
than
1 year
not

exceeding
5	years

More
than

5	years

Total



การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563266

PWA	made	the	contract	providing	the	right	to	lease,	manage	and	operate	the	Sattahip	waterworks	
system	for	30	years.	As	at	30	September	2020	and	2019,	net	accounts	receivable	-	financial	 lease	with 
a	maturity	during	2001-2031	amounting	to	44.97	million	baht	and	47.50	million	baht	respectively	consisting 
of	accounts	 receivable	with	a	maturity	of	1	year	amounting	 to	2.76	million	baht	and	2.53	million	baht 
respectively	and	the	remaining	balance	of	non-current	assets	of	42.21	million	baht	and	44.97	million	baht	
respectively.

5.13	 Accounts	payable	-	trade	and	others	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Trade	accounts	payable		 2,542.95	 1,764.36
Other	accounts	payable		 169.64	 174.71
Accounts	payable	-	Revenue	Department		 					17.96	 51.65

     Total	 2,730.55	 1,990.72

5.14	 Expense	payable	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Interest	payable		 	 94.46	 111.42
Electricity	payable		 	 241.22	 228.30
Purchased	water	payable		 841.94	 843.57
Total	employee	gratuity	fund	payable		 					5.83	 5.54
Other	expenses	payable		 			258.00	 282.24
     Total	 1,441.45	 1,471.07
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5.15			Levies	payable	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020

2020

2019

2019

Levies	payable	brought	forward	 2,196.80	 1,800.00
Add	Increase	during	installments		 	1,410.29	 2,196.80
	 	 	 	 	 	 3,607.09	 3,996.80
Less		brought	to	Ministry	of	Finance	 (2,196.80)	 (1,800.00)
Levies	payable	brought	forward		 1,410.29	 2,196.80

Within	1	year	 	 1,895.64	 1,910.05
More	than	1	year	but	not	exceeding	5	years	 6,784.20	 7,193.26
More	than	5	years	 	 12,009.95	 13,497.22
	 	 	 	 	 Total	 	20,689.79	 22,600.53
Less	financial	expense	in	the	future		 (9,029.64)	 (10,230.22)
	 	 	 	 	 Total	 	11,660.15	 12,370.31
Less		portion	with	a	maturity	of	one	year	 			(761.20)	 (709.46)
     Total	 10,898.95	 11,660.85

	 As	determined	by	the	Ministry	of	Finance,	PWA	has	to	pay	levies	at	a	rate	of	45	percent	of 
net	profit	before	bonus	of	employee	and	the	board	of	directors.	The	period	of	paying	levies	was	set	twice	
a	year;	firstly,	deliver	interim	within	July	every	year;	and	secondly,	deliver	after	the	Auditing	Office	verifies	
and	certifies	the	balance	sheet.	 If	the	State	Enterprise	has	liquidity	problem,	 it	 is	allowed	to	grant	case	 
by	case.			

	 In	 2020,	 PWA	 estimated	 the	 levies	 in	 the	 amount	 as	 determined	 in	 the	 Annual	 Budget	 
Expenditure	Act	Fiscal	Year	B.E.	2564	(2021)	in	the	amount	of	1,410.29	million	baht.	In	2020	PWA	paid	levies	
amounting	to	2,196.80	million	baht,	the	total	of	which	was	of	the	year	2019.	For	the	remaining	amount 
of	1,410.29	million	baht,	it	was	recorded	in	the	2020	levies	payable	account	in	full.

  
5.16	 Liabilities	under	financial	lease	agreement	consisted	of	the	following:	-
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Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Within	1	year	 	 761.20	 709.46
More	than	1	year,	not	exceeding	5	years	 2,983.03	 3,107.12
More	than	5	years	 			 7,915.92	 8,553.73
     Total	 11,660.15	 12,370.31

As	of	30	September	2020,	the	present	value	of	liabilities	under	financial	leases	was	as	follows:

Financial	 lease	 contract	 as	 at	 30	 September	 2020	 is	 the	 contract	 that	 PWA	has	 enter	 into 
joint	venture	contracts	with	private	companies	to	purchase/sell	the	water	supply	for	9	contracts.

5.17		Long-term	loans	consisted of

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

PWA	Bond	 	 12,470.00	 10,810.00
Domestic	Loans	 					 696.89	 100.00
                   Total	 13,166.89	 10,910.00
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 5.17.1	 PWA	Bond	consisted	of	-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020

   PWA Bond
	 1	 Year	2010	No.	1	 5	Nov	2009	 4.670	 10	 5	Nov	2019	 -	 1,000.00
	 2	 Year	2010	No.	2	 26	Aug	2010	 3.490	 10	 26	Aug	2020	 -	 850.00
	 3	 Year	2011	No.	1			 21	Feb	2011	 3.980	 10	 21	Feb	2021	 850.00	 850.00
	 4	 Year	2011	No.	2			 31	Mar	2011	 4.089	 15	 31	Mar	2026	 800.00	 800.00
	 5	 Year	2011	No.	4			 1	Sep	2011	 3.970	 15	 1	Sep	2026	 1,000.00	 1,000.00
	 6	 Year	2012	No.	1	 31	Oct	2011	 3.750	 10	 31	Oct	2021	 1,000.00	 1,000.00
	 7	 Year	2012	No.	2-1	 20	Sep	2012	 4.090	 15	 20	Sep	2027	 300.00	 300.00
	 8	 Year	2012	No.	2-2	 20	Sep	2012	 4.115	 15	 20	Sep	2027	 200.00	 200.00
	 9	 Year	2012	No.	2-3	 20	Sep	2012	 4.180	 15	 20	Sep	2027	 350.00	 350.00
	10	 Year	2015	No.	1				 16	Oct	2014	 3.494	 10	 16	Oct	2024	 400.00	 400.00
	11	 Year	2015	No.	2							16	Oct	2014	 3.435	 8	 16	Oct	2022	 600.00	 600.00
	12	 Year	2015	No.	3							28	May	2015	 2.940	 8	 28	May	2023	 600.00	 600.00
	13	 Year	2015	No.	4							28	May	2015		 2.990	 8	 28	May	2023	 500.00	 500.00
	14	 Year	2015	No.	5							24	Sep	2015	 2.888	 8	 24	Sep	2023	 103.00	 103.00
	15	 Year	2015	No.	6							24	Sep	2015	 3.140	 8	 24	Sep	2023	 197.00	 197.00
	16	 Year	2016	No.	2							21	Jan	2016	 2.950	 12	 21	Jan	2028	 170.00	 170.00
	17	 Year	2016	No.	3							17	Mar	2016	 1.750	 5	 17	Mar	2021	 590.00	 590.00
	18	 Year	2017	No.	2	 30	Aug	2017	 2.190	 7	 30	Aug	2024	 1,100.00	 1,100.00
	19	 Year	2019	No.	1						29	Apr	2019		 2.214	 5	 29	Apr	2024	 1,000.00	 1,000.00
	20	 Year	2019	No.	2	 28	May	2019	 2.990	 15	 28	May	2034	 1,050.00	 1,050.00
	21	 Year	2020	No.	1						13	Nov	2019		 2.039	 10	 13	Nov	2029	 2,200.00	 -
	22	 Year	2020	No.	2	 26	Aug	2020	 1.030	 5	 26	Aug	2025	 900.00	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 13,910.00	 12,660.00
                              Less	the	portion	of	bonds	with	maturity	of	one	year		 	(1,440.00)	 (1,850.00)
                              Total	Long-term	loans		 	 	 12,470.00	 10,810.00

Annual
Interest Rate

per year
(Percent)

Item Transactions Bond issued 
date

Maturity
(year)

Term of repayment
Date of

Redemption
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 5.17.2	 Domestic	loans	consisted	of	

	 1	 1st	loan	withdrawal	 13	Nov	2017	 1.96318	 13	Nov	2019	 100.00	 100.00	
	 2	 2nd	loan	withdrawal	 22	Dec	2017	 1.96318	 13	Nov	2019	 92.71	 92.71
	 3	 3rd	loan	withdrawal	 9	Nov	2018	 1.96318	 13	Nov	2019	 305.30	 305.30
      Total	 	 	 	 498.01	 498.01
        Less	Repayment	 	 	 	 (498.01)	 -	
                	 -	 498.01
        Less	the	portion	of	domestic	loan	with	maturity	of	one	year		 										-	 (498.01)
        Total Loans from Bangkok Bank    -   -   

 Bangkok Bank Loans	(Contract	no.	2018/1)
	 Loans	from	Bangkok	Bank	amounting	to	500.00	million	baht	are	used	for	investment	on	the	

improvement	construction	project	 for	PWA	Mahasarakam	Branch	 in	 the	amount	of	244.77	million	baht,	 
for	PWA	Petch	Buri	Branch	Part	1	in	the	amount	of	155.23	million	baht	and	for	PWA	Petch	Buri	Branch	Part	2	
in	 the	 amount	 of	 100.00	million	baht.	 Both	principal	 and	 interest	 of	 the	 loans	 are	 not	 guaranteed	by 
the	Ministry	of	Finance.

	 Loan	repayment	period	is	2	years	from	the	first	loan	withdrawal	date.	The	initial	disbursement	
of	100.00	million	baht	was	made	on	13	November	2017,	and	all	loans	were	determined	to	be	withdrawn	
within	12	months	from	the	first	loan	withdrawal	date.	

	 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	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.	PWA	has	already	repaid	
principals	and	interests	on	13	November	2019.

Unit:	Million	Baht

Item Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Maturity
Date of Principal 

and Interests

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020

PWA	 issued	 bonds	 for	 investment	with	 charging	 fees	 for	 sale	 and	 guarantee	 bond	 purchase	 for 
the	year	2010	-	2020	at	the	rate	of	0.01	-	1.00	percent	of	total	bonds	issued,	which	were	guaranteed	by	 
the	Ministry	of	Finance	in	both	principal	and	interest	bond	issued,	except	for	the	bonds	issued	in	the	2nd time,	
the	4th	time	and	the	6th	time	of	2015,	in	the	3rd	time	of	2016	and	in	the	1st	time	of	2020.	Both	principals 
and	interests	of	the	loans	are	not	guaranteed	by	the	Ministry	of	Finance.
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 Bangkok Bank Loans	(Contract	no.	2018/3)
	 Loans	 from	Bangkok	 Bank	 amounting	 to	 1,219.00	million	 baht	 are	 used	 for	 investment	 on 

PWA	improvement	construction	7	projects	in	the	amount	of	1,052.00	million	baht,	and	for	operation	on 
3	projects	in	the	amount	of	167.00	million	baht.	Both	principal	and	interest	of	the	loans	are	not	guaranteed	
by	the	Ministry	of	Finance.

	 The	 repayment	 period	 is	 2	years	 from	 the	 first	 installment	 of	 loan	withdrawal	 date	with 
the	first	disbursement	amounting	to	100.00	million	baht	on	10	May	2018	and	the	total	loan	withdrawal 
is	due	within	12	months	from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date.

	 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	 
0.05000	percent	per	 year.	 The	BIBOR	 is	determined	 to	use	at	 the	date	of	 the	first	 installment	of	 loan	 
withdrawal	with	adjustment	every	6	months	 in	case	of	changes	while	the	interest	 is	to	be	repaid	every	 
6	months	 from	 the	 first	 installment	 of	 loan	withdrawal	 date,	 and	 PWA	 has	 already	 repaid	 principal	 
and	interest	on	13	November	2019.

	 1	 			1st	Withdrawal	 10	May	2018	 1.53649	 10	May	2020	 100.00	 100.00	
	 2		 			2nd	Withdrawal	 8	May	2019	 1.53649	 10	May	2020	 1,119.00	 1,119.00
   Total	 	 	 	 1,219.00	 1,219.00
        Less	Repayment	 	 	 	 (1,219.00)	 -		
                	 -	 1,219.00
        Less	the	portion	of	domestic	loan	with	maturity	of	one	year		 										-	 (1,219.00)
        Total Loans from Bangkok Bank    -   -   

Unit:	Million	Baht

Item Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Maturity
Date of Principal 

and Interests

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020
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	 1		 1st	Withdrawal	 13	Sep.	2018	 1.86112	 13	Sep.	2020	 100.00	 100.00
	 2		 2nd	Withdrawal	 28	Sep.	2018	 1.86112	 13	Sep.	2020	 59.34	 59.34
	 3		 3rd	Withdrawal	 18	Jun.	2019	 1.86112	 13	Sep.	2020	 87.52	 87.52
	 4		 4th	Withdrawal	 6	Sep.	2019	 1.86112	 13	Sep.	2020	 466.02	 466.02
       Total	 	 	 	 			712.88	 712.88
         Less	Repayment	 	 	 	 (712.88)	 -
                	 	 -	 712.88
         Less	the	portion	of	domestic	loan	with	maturity	of	one	year																	-			 (712.88)
         Total Loans from Bangkok Bank    -   -   

 Bangkok Bank Loans	(Contract	no.	2018/4)
	 Loans	 from	 Bangkok	 Bank	 amounting	 to	 805.00	million	 baht	 are	 used	 for	 the	 investment 

on	 PWA	 improvement	 construction	 4	 projects	 for	 amounting	 to	 505.00	million	 baht,	 and	on	 1	 project 
for	operation	amounting	to	300.00	million	baht.	Both	principal	and	interest	of	the	loans	are	not	guaranteed	
by	the	Ministry	of	Finance.

	 The	repayment	period	is	2	years	from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date	with	the	
first	disbursement	amounting	to	100.00	million	baht	on	13	September	2018	and	the	total	loan	withdrawal	
is	due	within	12	months	from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date.	

	 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	the	margin	interest	rate	at	
0.15000	percent	per	year,	and	determined	to	use	the	BIBOR	at	the	date	of	the	first	 installment	of	loan	
withdrawal	with	adjustment	every	6	months	 in	case	of	changes	while	the	interest	 is	to	be	repaid	every 
6	months	from	the	first	 installment	of	 loan	withdrawal	date,	and	PWA	has	already	repaid	principal	and	 
interest	on	13	November	2019.

Unit:	Million	Baht

Item Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Maturity
Date of Principal 

and Interests

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020
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	 1	 				1st	Withdrawal	 2	Sep.	2019	 0.69806	 2	Sep.	2021	 100.00	 100.00	
	 2	 				2nd	Withdrawal	 25	Oct.	2019	 0.69806	 2	Sep.	2021	 150.41	 -			
	 3	 				3rd	Withdrawal	 29	Jul.	2020	 0.69806	 2	Sep.	2021	 674.41	 -
           924.82	 100.00
        Less	the	portion	of	domestic	loan	with	maturity	of	one	year		 (924.82)	 -			
       Total Loans from Krungthai Bank    -  100.00

 Krungthai Bank Loans	(Contract	no.	2019/1)
	 Loans	from	Krungthai	Bank	amounting	to	1,375.00	million	baht,	are	used	for	PWA	improvement	

construction	 13	 projects.	 Both	 principal	 and	 interest	 of	 the	 loans	 are	 not	 guaranteed	 by	 the 
Ministry	of	Finance.

	 The	repayment	period	is	2	years	from	the	loan	withdrawal	date	with	the	first	disbursement	
amounting	 to	 100.00	million	 baht	 on	 2	 September	 2019	 and	 the	 total	 loan	withdrawal	 is	 due	within 
12	months	from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date.	

	 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	minus	the	margin	interest	rate	at	
0.04	percent	per	 year	 and	 the	BIBOR	 is	determined	 to	use	at	 the	date	of	 the	first	 installment	of	 loan	 
withdrawal	with	adjustment	every	6	months	 in	case	of	changes	while	the	interest	 is	to	be	repaid	every	 
6	months	from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date.

Unit:	Million	Baht

Item Krungthai Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Maturity
Date of Principal 

and Interests

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020
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	 1	 1st	Withdrawal	 20	Aug.	2020	 1.23881	 20	Aug.	2022	 277.67	 -		
	 2	 2nd Withdrawal	 18	Sep.	2020	 1.23881	 20	Aug.	2022	 302.52	 -
				 3	 3rd	Withdrawal	 30	Sep.	2020	 1.23881	 20	Aug.	2022	 16.70	 -
   Total	Loans	from	Krungthai	Bank			 	 	 596.89	 -

 Krungthai Bank Loans	(Contract	no.	2020/1)
	 Loans	from	Krungthai	Bank,	amounting	to	1,844.46	million	baht,	are	used	for	PWA	investment	

16	projects.	Both	principal	and	interest	of	the	loans	are	not	guaranteed	by	the	Ministry	of	Finance.
	 The	repayment	period	is	2	years	from	the	loan	withdrawal	date	with	the	first	disbursement	

amounting	to	277.67	million	baht	on	20	August	2020	and	the	total	loan	withdrawal	is	due	within	12	months	
from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date.	

	 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	 the	margin	 interest	 rate	 
at	0.50	percent	per	year	and	the	BIBOR	is	determined	to	use	at	the	date	of	the	first	installment	of	loan	
withdrawal	with	adjustment	every	6	months	 in	case	of	changes	while	the	interest	 is	to	be	repaid	every	 
6	months	from	the	first	installment	of	loan	withdrawal	date.

	 1	 1st	Withdrawal		 8	Sep.	2020	 0.96407	 4	Sep.	2022	 100.00	 -	
       Total Loans from Krungsri Ayudhaya Bank   100.00 -

 Krungsri Ayudhaya Bank Loans	(Contract	no.	2020/2)
	 Loans	 from	 Krungsri	 Ayudhaya	 Bank	 amounting	 to	 1,157.66	million	 baht,	 are	 used	 for 

PWA	 investment	 9	 projects.	 Both	 principal	 and	 interest	 of	 the	 loans	 are	 not	 guaranteed	 by	 the	 
Ministry	of	Finance.

Unit:	Million	Baht

Item Krungthai Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Maturity
Date of Principal 

and Interests

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020

Unit:	Million	Baht

Item Krungsri Ayudhaya
Bank Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Maturity
Date of Principal 

and Interests

Financial Statements -
equity method applied

Separate Financial Statements

30 September 
2019

30 September 
2020
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	 The	repayment	period	is	2	years	from	the	loan	withdrawal	date	with	the	first	disbursement	
amounting	to	100.00	million	baht	on	8	September	2020	and	the	total	loan	withdrawal	is	scheduled	within	
4	September	2021.	

	 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	the	margin	interest	rate	at	 
0.226	percent	per	year	and	the	BIBOR	 is	determined	to	use	at	the	date	of	the	first	 installment	of	 loan	 
withdrawal	with	adjustment	every	6	months	 in	case	of	changes	while	the	interest	 is	to	be	repaid	every	 
6	months	from	4	September	2020.

5.18	 Other	current	liabilities	consisted of

5.19	 Non-current	accounts	payable
 Non-current	accounts	payable	as	at	30	September	2020,	in	the	amount	of	196.78	million	baht, 

are	accounts	payable	arising	 from	the	dispute	or	 litigation	 in	court	against	 third	parties	 in	various	cases 
where	the	period	of	payment	to	the	parties	or	contractors	cannot	be	specified.	

5.20			Deferred	water	distribution	revenue	and	deferred	asset	transfer	revenue	from	public	and	
private sectors

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Guarantee	fund	payables	 213.35	 182.84
Performance	guarantee	fund	 646.41	 576.47
Others					 	 7.63	 10.48
     Total	 867.39	 769.79

Unit:	Million	Baht

Bring
forward
1	Oct.	19

Balance
30 Sep. 20

Increase

Decrease

Deferred
Revenue

Transfer

Deferred	water	distribution	piping	revenue		 5,542.64	 2,437.09	 (423.85)	 (0.50)	 7,555.38
Deferred	asset	transfer	revenue	-	private	sector		 2,227.28	 -	 (178.32)	 -	 				2,048.96
Deferred	asset	transfer	revenue	-	public	sector	 	2,957.91	 -	 (136.14)	 -	 2,821.77

                               Total	 10,727.83	 2,437.09	 (738.31)	 (0.50)	 12,426.11

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

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Severance	payments	under	labor	law		 2,228.07	 2,170.29
Balance	vacation	when	retirement		 223.61	 217.79
Souvenirs	for	retirement		 81.12	 79.78
Souvenirs	for	long-time	of	service		 69.53	 66.14
Employee	gratuity	fund		 				63.14	 64.89

     Total	 2,665.47	 2,598.89

5.21	 Deferred	subsidized	revenue		
	 As	at	30	September	2020,	the	deferred	subsidized	revenue	consisted	of	

	 5.22	 Employee	benefit	obligations	consisted of 

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Balance	at	1	October	2019	 23,685.81
Increase	during	the	year	 4,769.02
Decrease	during	the	year	 (967.01)
Balance	at	30	September	2020	 27,487.82
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 A	 change	 in	 the	present	 value	of	 employee	benefit	 obligations	 and	expenses	 -	 employee 
benefits	in	statement	of	comprehensive	income	for	the	year	ended	30	September	2020	as	follows:

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Employee	benefit	obligations	beginning	balance	 2,598.89	 1,653.18
Current	service	costs		 	 181.79	 643.37
Interest	cost		 	 39.75	 54.74
Actual	Expenses	 	 	
			Benefits	actually	paid	–	Unemployment		 (0.75)	 -
	 	 compensation
			Benefits	actually	paid	–	Retirement	gifts	 (4.38)	 (4.50)
			Benefits	actually	paid	–	Long	service	award	gifts	 (0.62)	 (1.43)
Profit	(Loss)	from	the	estimation	on	actuarial	basis		 	 	
	 -	incurred	by	experience	adjustment	 30.65	 65.85
	 -	incurred	by	changes	on	population	assumptions	 (0.51)	 0.11
	 -	incurred	by	changes	on	financial	assumptions	 (35.75)	 310.87
Accrued	benefits	for	retired	employees	 				(119.43)	 (101.26)
Difference	between	the	estimation	and	the	actual	 (24.17)	 (22.04)
	 payment	of	employee	benefit	obligations		 			
Employee	benefit	obligations	ending	balance		 2,665.47	 2,598.89

 Employee	benefit	obligations	in	the	statement	of	financial	position	as	at	30	September	2020	
consisted of

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Present	value	of	employee	benefit	obligations	at	the	end	of	installment	 2,665.47
Fair	value	of	project	assets				 	 -
Employee	benefit	obligations	–	presented	in	the	statement	of	financial	position		 2,665.47
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	 	 PWA	determines	the	benefit	scheme	for	severance	payment	under	the	labor	law	for	the	retired	
employees	and	those	who	were	in	service	as	a	specified	period	of	employment.

	 	 PWA’s	key	assumptions	estimated	in	accordance	with	actuarial	basis	

	 	 Assumptions	about	the	discount	rate	estimated	from	the	average	yield	of	government	bonds	
as	at	the	end	of	the	reporting	period	and	reflect	estimates	of	the	timing	of	benefit	payments.

	 	 Assumptions	about	employee	turnover	rate	estimated	from	historical	data	based	on	the	age	
range	of	employees.

	 	 Assumptions	about	the	rate	of	salary	increment	estimated	from	past	statistics.
	 	 Assumptions	about	the	mortality	rate	estimated	from	the	rational	possibility	of	service	until	

retirement	in	the	future	based	on	the	2017	Thai	Mortality	Table	of	the	Office	of	Insurance	Commission.
	 	 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:

	 	 Weighted	average	duration	of	the	PWA	employee	benefit	obligations	is	19.00	years.

Percentage per Year

2020 2019

Discounted	rate	 	 1.77	 1.65
Employee	turnover	rate	 0.3552	-	1.7502	 0.3400	-	1.9024
Salary	increment	rate	 	 7.50	 7.50
Mortality	rate	announced	by		
						the	Office	of	Insurance	Commission	 2017	 2017

Unit:	Million	Baht

Impacts to Provisions
	on	Employee	Benefits

2020 2019

Average	discounted	rate	 	 	
Increase	1	percent	 	 (280.84)	 (277.71)
Decrease	1	percent	 	 337.38	 334.18
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Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Assets    
	 Current	assets		 	 	
	 	 Deposits	at	bank			 6.17	 6.24
	 	 Unearned	cash		 	 62.83	 64.23
	 	 Unearned	bank	interest	 		0.01	 -	
 Total	current	assets	 69.01	 70.47
Total	assets		 	 69.01	 70.47
Liabilities and fund    
	 Employee	gratuity	fund	payable		 5.83	 5.54
Total	liabilities		 	 5.83	 5.54
Fund		 	 	
Beginning	balance		 	 64.89	 59.71
  Add	PWA	contribution	received	interim	period		 5.42	 5.47
  Less	Payment	during	the	period	 (5.83)	 (5.54)
									Adjustment	during	the	period		 (2.62)	 (1.96)
									Balance	after	adjustment		 61.86	 57.68

  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	providing	funding	assistance	to	employees	who	retire	in	accordance	
with	the	regulations	of	PWA’s	Provident	Fund	Act	B.E.	2523	(1980)	determining	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	calculating	discounted	present	value	at	the	rate	
of	return	on	government	bond	as	an	initial	reference	rate.	Such	provisions	are	calculated	on	actuarial	basis	
by	means	of	Projected	Unit	Credit	Method.

	 	 As	at	30	September	2020	and	2019,	PWA	has	the	employee	benefit	obligation	according	to	
Provincial	Waterworks	Authority’s	employee	gratuity	fund	B.E.	2523	(1980)	amounting	to	63.14	million	baht	
and	64.89	million	baht	respectively	by	presenting	the	provisions	in	the	long-term	liabilities.	In	2020	and	2019,	
there	were	employees	who	are	the	members	of	the	retired	employee	gratuity	fund,	the	first	2	persons 
in	2020	in	the	amount	of	5.83	million	baht	and	another	2	persons	in	2019	in	the	amount	of	5.54	million	baht 
respectively,	which	were	 presented	 as	 an	 employee	 gratuity	 fund	 payable	 in	 the	 current	 liabilities	 in	 
a	portion	of	expense	payable.

  
	 	 The	details	of	assets,	liabilities	and	fund	are	as	follows:-
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Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

 Add	 profit	from	estimation	calculated	on
	 	 	 actuarial	basis				 	
								 -	incurred	by	experience	improvement	 (0.05)	 3.65	
						 	 -	incurred	by	changes	on	population	 0.36	 0.37
	 	 	 		assumptions
					 	 -	incurred	by	changes	on	financial	assumptions	 		0.97	 3.19
 Total   63.14	 64.89
 Add	 revenue	higher	than	expense	for	this	period	 				0.04		 0.04	
Total	fund		 	 63.18	 64.93
Total	liabilities	and	fund		 69.01	 70.47
Employee	benefit	obligations		 63.14	 64.89

	 	 The	details	of	assets,	liabilities	and	fund	are	as	follows:-	(Cont.)

5.23	 Provisions	on	litigation			
	 As	at	30	September	2020,	the	provisions	from	liabilities	consisted	of	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Balance	as	at	1	October	2019	 20.57
Provisions	increased	during	the	year		 17.80
Reversing	entry	of	incurred	provisions		 (4.44)
Balance	as	at	30	September	2020	 33.93
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5.24	 Provisions	on	private	joint	venture	agreements				
	 As	at	30	September	2020,	provisions	on	private	joint	venture	agreements	consisted	of	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Balance	as	at	1	October	2019	 5,662.78
Provisions	increased	during	the	year		 2,618.43
Provisions	used	during	the	year	 (804.84)
Financial	costs	 				 149.38
Balance	as	at	30	September	2020	 7,625.75

	 	 PWA	has	entered	 into	12	 joint	venture	contracts,	 four	of	which	have	 losses	over	 the	 term 
of	contracts.	In	2020,	PWA	considers	to	adjust	the	expected	value	of	non-revenue	water	rate	since	2021	 
until	the	end	of	the	contract	to	be	in	line	with	the	actual	non-revenue	water	rate	in	2020,	and	also	adjust	
the	 period	 of	 increasing	water	 price	 to	 be	 in	 line	with	 the	 current	 situation.	 Originally,	 it	 is	 expected	 
that	the	price	increase	would	be	in	2022	and	2032,	then	it	changes	to	be	in	2024	and	2034	respectively.	
The	forecast	adjustment	of	both	cases	results	in	the	net	increase	of	losses	from	provisions	on	four	joint	
venture	contracts	in	2020	in	the	amount	of	1,813.59	million	baht.			

5.25	 Provisions	on	the	building	and	construction	demolishment
	 	 As	at	30	September	2020,	provisions	on	the	building	and	construction	demolishment	consisted	of	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Balance	as	at	1	October	2019	 20.55
Financial	costs		 			 0.92
Balance	as	at	30	September	2020	 21.47
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5.26	 Long-term	guarantee	consisted of 

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Water	usage	guarantee		 1,858.99	 2,204.62
Less	–	value	adjustment	of	water	usage	guarantee	
pending	for	investigation	 (0.34)	 -		
Employee	guarantee	 					 27.72	 26.65
     Total	 1,886.37	 2,231.27

	 	 PWA	has	the	criteria	to	manage	water	usage	guarantee	and	its	interests	for	benefits	of	water	
users.	According	to	the	PWA	regulations	regarding	“Water	Usage	Guarantee	Administration	B.E.	2552	(2009)	
effective	 from	23	November	2009,	 the	committee	 is	 responsible	 for	controlling	 the	operation	of	water	 
usage	guarantee	fund	and	 its	 interest	by	depositing	cash	 in	the	account	“Water	usage	guarantee	fund”	 
not	 less	 than	300.00	million	baht	 in	order	 to	 reserve	a	 fund	for	 refunding	of	water	usage	guarantee	to	 
customers,	and	increasing	reserve	as	appropriated.	For	the	remainder	of	the	water	usage	guarantee	after	
the	reserve	has	been	made	PWA	can	be	used	as	working	capital	of	PWA.	The	PWA	shall	gradually	return	
the	water	usage	guarantee	used	as	working	capital	of	at	least	50.00	million	baht	per	quarter	by	depositing	
funds	into	the	fund	account	until	the	amount	is	completed,	and	pay	returns	to	the	fund	at	the	interest	
rate	of	that	bank’s	savings	as	of	the	date	PWA	makes	a	repayment	by	depositing	into	the	account	of	profit	
from	the	water	usage	guarantee	fund	on	a	monthly	basis.	

	 	 In	2020,	the	Cabinet	passed	a	resolution	at	a	meeting	on	17	March	2020	regarding	measures	
to	help	people	affected	by	 the	coronavirus	disease	epidemic	 situation	 (COVID-19)	 in	order	 to	alleviate	 
the	suffering	of	people	and	reduce	the	burden	of	infrastructure	costs.	As	for	the	water	supply	measures	
proposed	by	the	Ministry	of	Interior,	PWA	is	required	to	refund	water	usage	guarantee	to	residential	users,	
and	the	PWA’s	committee	passed	a	resolution	in	its	meeting	No.	4/2020	on	24	March	2020	for	approving	 
PWA	to	refund	water	usage	guarantee	to	residential	water	users	in	accordance	with	the	rules	and	procedures	
set	by	the	Governor.		PWA	has	started	refunding	the	water	usage	guarantee	since	5	May	2020	onwards.
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5.27	 Capital	consisted of 

5.28	 Operating	Performance	
	 In	2020	and	2019,	the	operating	performance	generated	profit	for	the	year	in	the	amount	of 

1,389.85	million	baht	and	4,471.54	million	baht	respectively.	When	compared	to	2019,	the	profit	in	2020	
decreased	by	3,081.69	million	baht	or	68.92	percent	which	can	be	analyzed	as	follows:	

Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate	Financial	Statements

Separate Financial Statements

2020

2020

2019

2019

Increase
(Decrease)

Increase	(Decrease)

Capital		 	 2,204.44	 2,204.44	 -
Government	subsidy		 	 30,919.65	 30,919.65	 -

                            Total	 33,124.09	 33,124.09	 -

Amount Percent

Revenues      
	 Revenue	from	water	supply	sale		
	 	 and	services	 26,650.38	 27,749.01	 (1,098.63)	 (3.96)
	 Deferred	revenue	from	water	distribution		
	 	 expansion	 738.31	 614.51	 123.80	 20.15
	 Other	incomes		 		1,632.73	 1,551.78	 80.95	 5.22
 Total	revenues	 29,021.42	 29,915.30	 (893.88)	 (2.99)
Expenses       
	 Operating	and	administrative	expenses		 25,722.35	 22,744.62	 2,977.73	 13.09
	 Other	expenses		 123.66	 83.98	 39.68	 47.25
	 Financial	costs		 		1,785.56	 2,615.16	 (829.60)	 (31.72)
	 Total	expenses		 27,631.57	 25,443.76	 2,187.81	 8.60
Profit	for	the	year		 			1,389.85	 4,471.54	 (3,081.69)	 (68.92)
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	 Revenues	 from	water	 supply	 sale	 and	 service	were	decreased	by	1,098.63	million	baht	or 
3.96	 percent	 due	 to	 the	 implementation	 of	 government	measures	 to	 help	water	 users	 affected	 by	 
the	coronavirus	disease	(COVID-19)	epidemic	situation	in	accordance	with	the	Cabinet	meeting	resolutions	
on	17	March	2020	and	5	May	2020.

	 Other	incomes	were	increased	by	80.95	million	baht	or	5.22	percent,	mainly	due	to	an	increase	
in	deferred	subsidy	revenue	and	compensation	for	fine	from	water	delivery	with	incomplete	contract.

	 Expenses	 from	 operation	 and	 administration	were	 increased	 by	 2,977.73	million	 baht	 or 
13.09	percent,	mainly	from	an	increase	in	losses	on	provisions	-	joint	venture	contract	water	tariff	since	
non-revenue	water	rate	expected	value	was	increasingly	adjusted	and	it	is	also	expected	that	the	water	
sale	price	increase	is	slower	than	expected.

	 Other	expenses	were	increased	by	39.68	million	baht	or	47.25	percent,	mainly	from	an	increase	
in	loss	from	provisions	relating	to	lawsuit,	donation	for	public	interest	and	loss	from	permanent	asset	pending	
for	investigation.

	 Financial	costs	were	decreased	by	829.60	million	baht	or	31.72	percent	due	to	a	decrease 
in	 paid	 interest	 from	 provisions	 -	 joint	 venture	 contract	water	 tariff	 which	 resulted	 from	 a	 decrease	 
in	the	rate	of	the	policy	interest	from	1.25	percent	to	0.50	percent.

5.29	 Deferred	revenue	from	water	distribution	expansion	consisted of 

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020 2019

Deferred	meter	installation	revenue	-	private	sector	 224.90	 131.63
Deferred	meter	installation	revenue	-	public	sector		 10.38	 5.58
Deferred	water	distribution	piping	revenue	-	private	sector		 59.92	 33.88
Deferred	water	distribution	piping	revenue	-	public	sector		 			32.70	 			17.17
Deferred	durable	material	transfer	revenue	-	private	sector	 0.87	 1.01
Deferred	durable	material	transfer	revenue	-	public	sector		 5.86	 9.59
Deferred	construction	transfer	revenue	-	private	sector	 15.77	 9.76
Deferred	construction	transfer	revenue	-	public	sector		 33.55	 33.22
Deferred	government	contribution	revenue		 39.90	 39.98
Deferred	asset	transfer	revenue	-	private	sector	 178.32	 196.00
Deferred	asset	transfer	revenue	-	public	sector	 136.14	 136.69
          Total	 738.31	 614.51
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5.30	 Other	revenues	consisted of 
Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method applied

Separate Financial Statements

2020

2020

2019

2019

Dividend	income		 	 19.69	 19.05
Interest	received		 	 112.16	 130.38
Deferred	revenue	from	government	contribution		 967.01	 833.91
Other	revenues		 				 252.97	 247.41
     Total	 1,351.83	 1,230.75

Dividend	income		 	 300.59	 340.08
Interest	received		 	 112.16	 130.38
Deferred	revenue	from	government	contribution		 967.01	 833.91
Other	revenues		 				 252.97	 247.41
     Total	 1,632.73	 1,551.78

5.31	 Expenses	of	operation	and	administration		
	 Expenses	of	operation	and	administration	for	the	year	ended	on	30	September	2020	and	2019	

are	classified	by	the	characteristics	of	expenses	as	follows:	

Unit:	Million	Baht

2020 2019

Employee	expense		 	 4,462.89	 4,948.53
Depreciation	on	property,	plant	and	equipment		 5,920.55	 5,685.95
Loss	on	the	impairment	of	assets		 103.66	 88.79
Purchased	water	expense		 8,621.07	 6,121.71
Electricity	expense		 	 2,639.78	 2,473.47
Repairing	expense		 	 1,370.84	 1,153.62
Amortization	of	right	of	possession	over	
				government	property	 0.34	 0.46
Amortization	of	intangible	assets		 55.44	 58.47
Other	expenses		 					 2,547.78	 2,213.62
     Total	 25,722.35	 22,744.62

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements
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5.32	 Other	expenses	consisted of 

5.33	 Financing	costs	consisted of 

5.34	 Transactions	related	to	Top	Executives

Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020

2020

2019

2019

Write-off	material	costs		 1.27	 (0.03)
Loss	from	distribution	of	assets		 61.69	 73.41
Loss	from	adjustment	of	residual	value	of	assets	 8.21	 0.03	
Other	expenses		 	 52.49	 10.57
     Total	 123.66	 83.98

Government	bond	fees		 16.15	 18.93
PWA	bond	interest		 	 397.73	 458.51
Commercial	Bank’s	loan	interest		 0.46	 7.18
Other	loan	interest		 	 7.61	 24.61
Provision	interest	 		 149.38	 830.84
Financial	lease	interest			 1,213.30	 1,274.21
Financial	lease	interest	-	removaI	cost	 0.92	 0.88						

     Total	 1,785.55	 2,615.16

	 The	 transactions	 related	 to	 Top	 Executives	 included	 in	 the	 administrative	 expenses	 in	 the 
statements	of	comprehensive	income	for	the	year	ended	30	September	2020	and	2019	were	composed	
of	as	follows:	

 Remuneration of Board of Directors 
	 The	 remuneration	 of	 Board	 of	 Directors	 and	 top	management	 of	 12	 and	 15	 persons	 paid	

by	PWA	for	the	year	ended	30	September	2020	and	2019	respectively	consisted	of	meeting	allowance,	 
bonus	and	remuneration	as	described	below:	
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5.34	 Transactions	related	to	Top	Executives	(Cont.)

 Remuneration for Top Executives 
	 The	remuneration	for	Top	Executives	of	10	and	12	persons	paid	by	PWA	for	the	year	ended	

30	September	2020	and	2019	respectively	consisted	of	salary,	bonus,	extra	remuneration	and	retirement	
benefits	as	described	below:

Unit:	Million	Baht

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

2020

2020

2019

2019

Board	of	Directors	-	meeting	allowance	 8.01	 4.46

Board	of	Directors	-	bonus	 1.00	 1.17

Board	of	Directors	-	remuneration	 		2.33	 1.16

    	 Total	 11.34	 6.79

Salary			 	 14.88	 17.21

Bonus	 	 	 0.90	 1.65

Extra	remuneration		 	 0.10	 0.08

Other	benefits	 	 2.73	 2.59

Retirement	benefits	 	 13.26	 13.77

     Total	 31.87	 35.30
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6.		 Contingent	liabilities
As	at	30	September	2020,	PWA	has	3	lawsuits	which	are	defendant	and	probably	accept	obligation	

amount	8.83	million	baht	as	follows:
6.1	 Lawsuits	against	PWA	to	review	unfair	contract	terms,	requesting	refund	of	fines for two cases  

with	monetary	 claim	amounting	 to	 8.33	million	baht,	 each	of	which	 is	 under	 the	 consideration	of	 the 
Supreme	Administrative	Court	and	another	case	was	under	the	Administrative	Court.

6.2	 An	 infringement	lawsuit	with	monetary	claim	amounting	to	0.50	million	baht,	which	 is	under 
the	consideration	of	the	Provincial	Court.

7.		 Private	joint	venture	projects
As	at	30	September	2020,	PWA	has	the	private	joint	venture	contracts	totaling	of	12	projects	as	follows:

Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated

Conditions in the contract
Project

No.
Private	joint	venture

contract 

1

2

Pathum	Thani-Rangsit
Water	Supply	Project
(BOOT)

Ratchaburi-Samut
Songkhram	Water
Supply	Project	(BOO)

-	 The	contract	commenced	from
	 15	October	1998	to	14	October	2023.
-	 After	the	end	of	the	contract,	the	facilities	

constructed	 by	 the	 company	will	 be	
transferred	to	PWA.

-		The	water	price	rate	is	set	according	to	
the	specified	calculation	formula	and	
the	minimum	water	quantity	purchased	
is	determined.

-	 The	contract	commenced	from
	 7	April	2001	to	6	April	2031.
-	 The	water	price	rate	is	set	according	to	

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.

Pathum Thani
Water	Supply
Co.,	Ltd.

EGCOM	Tara
Co.,	Ltd.

25	years
31	August	1995

30	years
23	June	1999
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated

Conditions in the contract
Project

No.
Private	joint	venture

contract 

3 Phuket	Water	Supply	
Project	(BOO)

-	 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	
from	15	December	2000.

-	 The	water	price	rate	is	set	according	to	
			the	specified	calculation	formula	and	

the	minimum	water	quantity	purchased	
is	determined.

Require	Construction
Co.,	Ltd.
(recently named
	R.E.Q.	Water
Services	Co.,	Ltd.)

10	years
28	October	1999

amended contract
to	extend
to	25	years

27	December
2005

4 Sattahip	Water	
Supply	Project	

-	 The	contract	commenced	from
	 28	February	2001	to	27	February	2031.
-	 The	Company	pays	a	return	at	a	specified	 

rate	of	7%	of	monthly	water	sales	and	
service.		

-	 The	 amended	 contract	 specified	 an	
additional	 construction	of	 production	
system	for	Pattaya	Waterworks.

-	 The	water	price	rate	was	set	according	
to	the	specified	calculation	formula	and	
the	minimum	water	quantity	purchased.

-	 PWA	has	to	compensate	for	the	minimum 
water	quantity	and	the	quality	determined. 
In	 case	 the	 quality	 is	 lower	 than 
the	 standard,	 the	 Company	 has	 to	 
compensate	at	the	rate	of	5%	if	lower	
than	the	highest	level	and	at	the	rate	of	
10%	if	lower	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.	

Eastern	Water	
Resource 
Development	and	
Management	Public	
Company	Limited	

30	years	
28	July	2000
Amended

18	October	2004

7.		 Private	joint	venture	projects	(Cont.)
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated

Conditions in the contract
Project

No.
Private	joint	venture

contract 

5 Nakhon	Pathom	-	
Samut	Sakhon	Water	
Supply	Project	(BOO)

-	 The	contract	commenced	from
	 21	July	2004	to	20	July	2034.
-		The	 ownership	 of	 the	 faci l i t ies	 

constructed	 including	 land	 will	 be	
retained	 to	 the	 Company	 when	 the	
contract	ends.

-		The	water	price	rate	is	set	according	to	
the	specified	calculation	formula	and	
the	minimum	water	quantity	purchased	
is	determined.	

-	 PWA	has	to	compensate	for	the	minimum	
water	quantity	and	the	quality	determined.		
In	 case	 the	quality	 is	 lower	 than	 the	
standard,	the	Company	has	to	compensate 
at	 the	 rate	 of	 5%	 if	 lower	 than	 the	
highest	 level	 and	at	 the	 rate	of	 10%	 
if	lower	than	the	acceptable	level.

TTW	PLC.	or	
Thai	Tap	Water	
Supply	Public	
Company	Limited	
(previously	named	
VKCS	(Thailand)	
Co.,	Ltd.)	

30	years
21	September	2000

6 Nakorn	Sawan	Aok	
Water	Supply	Project
(BOOT)

-		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	non-revenue	water	from	such	water	
supply	system	additionally	constructed.	

-		The	water	price	rate	is	set	according	to	
the			specified	calculation	formula	and	
the	minimum	water	quantity	purchased	
is	determined.

Nakorn	Sawan
Water	Supply
Co.,	Ltd.		

25	years
7	November	2000

7.		 Private	joint	venture	projects	(Cont.)
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated

Conditions in the contract
Project

No.
Private	joint	venture

contract 

7 Chachoengsao	Water	
Supply	Project	(BOOT)	

-	 The	contract	commenced	from
	 1	April	2003	–	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	non-revenue	water	from	such	water	
supply	system	additionally	constructed.	

-	 The	water	price	rate	is	set	according	to	
the	specified	calculation	formula	and	
the	minimum	water	quantity	purchased	
is	determined.

Chachoengsao	
Water	Supply
Co.,	Ltd.

25	years
9	November	2000

8 Bangpakong	Water	
Supply	Project	(BOOT)	

-		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	non-revenue	water	from	such	water	
supply	system	additionally	constructed.	

-	The	water	price	rate	is	set	according	to	
the			specified	calculation	formula	and	
the	minimum	water	quantity	purchased	
is	determined.

Bangpakong
Water	Supply
Co.,	Ltd.

25	years
9	November	2000

7.		 Private	joint	venture	projects	(Cont.)
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated

Conditions in the contract
Project

No.
Private	joint	venture

contract 

9 Reverse	Osmosis
Water Production 
Project	(BOO)	to	resolve	
water	shortage	of	
Koh	Samui	Waterworks	
according	to	the	
Cabinet’s	resolution
dated	28	December	2004

-		The	contract	commenced	from
	 12	May	2005	to	11	May	2020.
-	 The	water	 price	 rate	 is	 set	 to	 adjust	

every	year	 according	 to	 the	 specified	
calculation	formula.

Eastern	Water
Resource
Development	
and	Management
Public	Company	
Limited	

15	years
7	July	2004

10 Phanatnikom and
Banboeng	Water
Supply	Project	(BOO)

-		The	contract	commenced	from
	 5	January	2005	to	4	January	2020.
-	 PWA	has	to	compensate	to	the	Company	

for	the	minimum	water	quantity	as	the	
determined	quality	at	the	water	price	
rate	of	each	year.		In	case	the	quality	is	
lower	than	the	standard,	the	Company	
has	to	compensate	to	PWA	at	the	rate	
of	5%	 if	 lower	than	the	highest	 level	
and	at	 the	 rate	of	10%	 if	 lower	 than	
the	acceptable	level.

Industrial	Water
Resource
Management
Co.,	Ltd.

15	years
10	September	2004

11 Rayong	Water
Supply	Project	(BTO)

-	 The	contract	commenced	from	
	 12	July	2006	to	11	July	2031.
-	 The	ownership	of	the	facilities	constructed	

by	the	Consortium	will	be	immediately	
transferred	to	PWA.	The	Consortium	has	
an	 authorization	 to	produce	 and	 sell	
water	to	PWA.

-	 PWA	has	to	compensate	to	the	Consortium	
for	 the	minimum	water	 quantity	 and	
quality.

-	 A	 guarantee	 of	 six	 million	 baht	 is	
required	 in	 the	 first	 year	 and	 a	 new	
guarantee	of	5%	of	water	sales	according 
to	 the	 minimum	 water	 quantity	 is 
determined	to	replace	in	the	following	
years.	A	previous	guatantee	then	must	
be	returned	to	the	Consortium.

UU	Group
Consortium	
consists of
-	Universal	Utilities
	 Co.,	Ltd.
-	Chachoengsao	
Water	Supply

	 Co.,	Ltd.
-	Bang	Pakong
	 Water	Supply
	 Co.,	Ltd.
-	Nakom	Sawan
	 Water	Supply
	 Co.,	Ltd.

25	years
14	March	2006

7.		 Private	joint	venture	projects	(Cont.)
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated

Conditions in the contract
Project

No.
Private	joint	venture

contract 

12 Chonburi	Water
Supply	Project	(BOO)

-	 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	

at the water tariff rate of that year 
according	to	the	minimum	water	quantity	
and	 quality	 determined.	 In	 case	 the	
quality	is	lower	than	the	standard,	and	
the	company	is	unable	to	deliver	the	
water	supply	to	the	specified	quantity	
of	each	period	(except	for	force	majeure	
according	to	the	contract),	the	company	
has	to	pay	compensation	to	PWA	at	the	
rate	of	10%	of	 the	quantity	of	water	
supply	needed	to	buy	per	day	during	
that	period,	multiplied	by	the	rate	of	
water	tariff	including	VAT	at	that	time,	
and	 then	multiplied	 by	 the	 number	
of days since the date that the  water 
supply	is	found	to	be	of	lower	quality	
until	 the	 date	 of	 completion	 in	 any	
months	throughout	the	contract	period.	

-		The	company	has	to	place	a	guarantee	
on	 the	 contract	 date	 of	 10%	 of	 the	
investment	value	for	this	event.	When	
the	company	uses	the	collateral	as	a	
bank	guarantee	 in	the	new	version	 in	
the	first	year	since	The	date	of	water	
supply	purchase	and	sale	in	the	following	
years,	not	less	than	5%	of	the	value	of	
the	water	bill,	including	VAT,	based	on	 
the amount of water that PWA has 
to	 buy	 according	 to	 the	whole-year	 
minimum	 quantity	 in	 each	 year,	 to	
replace	 the	 original	 existing	 and/or	
contractual	obligations.	

Universal	Utilities
Co.,	Ltd.	

20	years
	3	June	2009

7.		 Private	joint	venture	projects	(Cont.)
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8.		 Operating	lease	obligations
As	at	30	September	2020,	PWA	has	 legal	obligations	arising	 from	a	 lessee	under	a	financial	 lease 

with	the	minimum	amount	of	money	to	be	paid	in	the	future	according	to	the	contract	that	cannot	be	
terminated	as	follows:

9.	 Approval	of	Financial	Statements
These	financial	statements	were	approved	by	PWA’s	board	of	directors	as	at	25	March	2021.

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity
method	applied/Separate	Financial	

Statements

-	Not	more	than	1	year		 	 343.58
-	Over	1	year	but	not	over	5	years	 	 733.66
-	Over	5	years	 				 	 475.32
     Total	 	 1,552.56



หมวดที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2563
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รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�าปีงบประมาณ 2563

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	2540	 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�าหนดสิทธิ 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง	ๆ 	ของรัฐ		และก�าหนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย	เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน		

ในปีงบประมาณ	 2563	 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)	 ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540	อย่างเคร่งครัด		ดังต่อไปนี้

1.	 มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 7	 และมาตรา	 9	 แห่ง	 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	2540	 
	 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค

2.	 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 กปภ.ได้มีการสอดแทรก 
	 ให้ความรู้เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ผ่านเพจฝึกอบรมศึกษาด้วยตนเอง

3.	 การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	จ�านวน	3,503	ราย

4.	 สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบต่างๆ	มีดังนี้
	 4.1	 ทาง	PWA	Contact	Center	1662	
							 จ�านวน	155,557	เรื่อง
	 4.2		ทาง	Web	Site	กปภ.	จ�านวน	5,964	เรื่อง	
	 4.3		ทาง	E-mail	จ�านวน	1,062	ราย
	 4.4		ทาง	Facebook	จ�านวน	229	ราย
	 4.5		ทาง	GCC1111	จ�านวน	195	เรื่อง	
	 4.6		ทาง	จดหมาย/หนังสือ	จ�านวน	6	เรื่อง
	 4.7		ทาง	สื่อมวลชน	จ�านวน	42	เรื่อง	
	 4.8		ทาง	โทรศัพท์ที่	กปภ.สาขา/กปภ.เขต	
	 	 จ�านวน	4,381	เรื่อง
	 4.9	 ทาง	LINE	จ�านวน	326	เรื่อง
	 4.10	 ทาง	ลูกค้าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที	่
	 	 จ�านวน	1,645	เรื่อง
	 4.11	 ทาง	ศูนย์ด�ารงธรรม	กระทรวงมหาดไทย		
	 	 จ�านวน	10	เรื่อง
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา	(ชั้นพิเศษ)
26/1	หมู	่12	ถ.ชัยพรวถีิ	ต.หนองปรอื
อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
โทรศัพท์	0	3822	2461-5	
โทรสาร	 0	3822	2090

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	หมู	่2	ต.บางวัว	อ.บางปะกง	
จ.ฉะเชิงเทรา	24180
โทรศัพท์	0	3853	8339	
โทรสาร	 0	3853	9014

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้า
18/1	ถ.ฤทธิ์ประศาสน์	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

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

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

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

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

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	3951	3490	
โทรสาร	 0	3958	2250

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.ทุ่งสุขลา	อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี	20230
โทรศัพท์	0	3835	0447-8	
โทรสาร	 0	3876	8408

เขตที่ 1
7 จังหวัด    22 สาขา

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ
40/1	ถ.บ�ารงุราษฎร์	
ต.อรญัประเทศ	อ.อรัญประเทศ	
จ.สระแก้ว	27120
โทรศัพท์	0	3723	1133
โทรสาร			0	3723	1596

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
52	หมู	่6	ถ.มิตรภาพ	ต.ตลิ่งชัน	
อ.เมือง	จ.สระบุรี	18000
โทรศัพท์	0	3635	1930
โทรสาร			0	3635	1937

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองแค
144	หมู่	8	ต.ห้วยทราย	
อ.หนองแค	จ.สระบุรี	18230
โทรศัพท์	0	3639	0561-2
โทรสาร	 0	3637	9508

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.สุรนารายณ์	
ต.โพนทอง	อ.บ้านหมี่	
จ.ลพบุรี	15110
โทรศัพท์	0	3647	1316
โทรสาร	 0	3647	2059

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

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

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�าศีล	
อ.วิเศษชัยชาญ	จ.อ่างทอง	14110
โทรศัพท์	0	3563	1188	
โทรสาร	 0	3563	1188

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พระนครศรีอยุธยา	(ชั้นพิเศษ)
118	หมู่	3	ต.คลองสวนพลู	
อ.พระนครศรีอยุธยา	
จ.พระนครศรีอยุธยา	13000
โทรศัพท์	0	3533	6601
โทรสาร	 0	3633	6628

เขตที่ 2
8 จังหวัด    30 สาขา
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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�ารุงท้องที่	
ต.สามกอ	อ.เสนา	
จ.พระนครศรีอยุธยา	13110
โทรศัพท์	0	3520	1541
โทรสาร	 0	3520	1561

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าเรือ
399/7	หมู่	9	ต.จ�าปา	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-ปทุมธาน	ี
ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธานี	12130
โทรศัพท์	0	2567	4985,
	 0	2567	4997-8
โทรสาร	 0	2567	1574

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองหลวง
74	ซอยรังสิต-ปทุมธานี	8	
ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธานี	12130
โทรศัพท์	0	2567	1576	
โทรสาร	 0	2567	1577

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

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

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,
	 0	4447	7145
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
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านขุนทด
348	หมู่	4	ต.ด่านขุนทด	
อ.ด่านขุนทด	
จ.นครราชสีมา	30210
โทรศัพท์	0	4438	9900
โทรสาร			0	4438	9901

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวนผึ้ง
187	หมู่	1	ต.ท่าเคย	อ.สวนผึ้ง	
จ.ราชบุรี	70180
โทรศัพท์	0	3273	1828
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
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
สาขาอ้อมน้อย
30/13	หมู่	12	ถ.พทุธมณฑลสาย	5	
ต.ไร่ขิง	อ.สามพราน	
จ.นครปฐม	73210
โทรศัพท์	0	2420	8008
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	3558	1003,
	 0	3554	8886
โทรสาร	 0	3558	1678

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

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

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�้าแคว	ต.ท่ามะขาม	
อ.เมือง	จ.กาญจนบุร	ี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

เขตที่ 3
8 จังหวัด    23 สาขา
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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�ารุง	
ต.เขาน้อย	อ.ปราณบุร	ี
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77120
โทรศัพท์	0	3262	2073
โทรสาร			0	3262	3707

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	4
31/15	หมู่	3	ถ.สุราษฎร์-พุนพิน	
ต.วัดประดู่	อ.เมือง	
จ.สุราษฎร์ธานี	84000
โทรศัพท์	0	7721	1194
โทรสาร	 0	7720	0405

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธาน	ี(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.กาญจนดษิฐ์	จ.สรุาษฎร์ธานี	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.เกาะพะงนั	จ.สรุาษฎร์ธาน	ี84280
โทรศัพท์	0	7737	7477
โทรสาร	 0	7737	7477

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนาสาร
111/1	หมู	่1	ต.ทุ่งหลวง	อ.เวยีงสระ	
จ.สุราษฎร์ธานี	84190
โทรศัพท์	0	7736	1112,
	 0	7736	2095
โทรสาร	 0	7736	2095

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านตาขุน
90/18	หมู่	4	ถ.สุราษฎร์-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	7737	9074,
	 0	7751	1159
โทรสาร	 0	7737	9294

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

เขตที่ 4
7 จังหวัด    24 สาขา
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
304	ถ.ท่าเมือง	ต.เขานิเวศน์	
อ.เมือง	จ.ระนอง	85000
โทรศัพท์	0	7781	1192	ต่อ	111	
โทรสาร	 0	7781	1192	ต่อ	109

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา
24	หมู่	1	ถ.เพชรเกษม	ต.ถ�้าน�า้ผุด	
อ.เมือง	จ.พังงา	82000
โทรศัพท์	0	7641	1156
โทรสาร			0	7641	1156

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

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.กะทู	้จ.ภูเก็ต	83120
โทรศัพท์	0	7631	9173
โทรสาร	 0	7631	9176

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระบี่
93	ถ.กระบี่	ต.ปากน�า้	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	หมู	่2	ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก	
ต.อ่าวลึกใต้	อ.อ่าวลึก	
จ.กระบี่	81110
โทรศัพท์	0	7568	1156
โทรสาร			0	7568	1875

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	5
57	ถ.ราชด�าเนิน	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
สาขาหาดใหญ	่(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	หมู	่1	ถ.ประชาบ�ารุง	ต.สะเดา	
อ.สะเดา	จ.สงขลา	90120
โทรศัพท์	0	7441	1057
โทรสาร			0	7461	2167

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

เขตที่ 5
7 จังหวัด    20 สาขา
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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
สาขาพัทลุง
61	ถ.คณาศัย	ต.คูหาสวรรค์	
อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000
โทรศัพท์	0	7461	3167
โทรสาร	 0	7461	4217

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาย่านตาขาว
3	ถ.พิกุลทอง	ต.ย่านตาขาว	
อ.ย่านตาขาว	จ.ตรัง	92140
โทรศัพท์	0	7528	1466
โทรสาร			0	7528	2161

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานราธิวาส
64	หมู	่8	ถ.เพชรเกษม	ต.ล�าภู	
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

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

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	6
290	หมู่	13	ถ.หลังศูนย์ราชการ	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000
โทรศัพท์	0	4323	7358,
	 0	4324	2253,	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	หมู	่3	ถ.เจนจบทิศ	
ต.ในเมือง	อ.บ้านไผ่	
จ.ขอนแก่น	40110
โทรศัพท์	0	4327	2202-3
โทรสาร			0	4327	2203

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ
294/2	หมู	่1	ถ.โพธิ์ธาตุ	ต.ชุมแพ	
อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	40130
โทรศัพท์	0	4331	1211
โทรสาร			0	4331	2673

เขตที่ 6
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน�้าพอง
209	หมู่	4	ถ.มิตรภาพ	ต.น�้าพอง	
อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	40310
โทรศัพท์	0	4344	1177
โทรสาร	 0	4344	1447

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุฉินารายณ์
493	หมู	่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.-	อ.สมเด็จ	จ.กาฬสินธุ์	46150
โทรศัพท์	0	4386	1133	
โทรสาร			0	4386	0362

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121	หมู	่5	ถ.พยคัฆภมิูพสิยั-สตกึ
ต.เมืองเสือ	อ.พยัคฆภูมิพิสัย	
จ.มหาสารคาม	44110
โทรศัพท์	0	4379	1566
โทรสาร	 0	4379	1566

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ
183	ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	36000
โทรศัพท์	0	4481	1890
โทรสาร			0	4481	1890

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแก้งคร้อ
หมู	่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�าเหน็จณรงค์
6	หมู่	15	ถ.บ�าเหนจ็ณรงค์-ซับใหญ่	
ต.บ้านชวน	อ.บ�าเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ	36160
โทรศัพท์	0	4412	7105
โทรสาร			0	4412	7104

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนทอง
175	หมู	่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
140	ถ.รอบเมือง	ต.หนองบัว	
อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000
โทรศัพท์	0	4232	3003
โทรสาร	 0	4224	4260

เขตที่ 7
7 จังหวัด    20 สาขา
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุดรธาน	ี(ชั้นพิเศษ)
444	ถ.ศุภกิจจรรยา	ต.หมากแข้ง	
อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000
โทรศัพท์	0	4224	7974	
โทรสาร			0	4224	2274

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

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�าร	ิต.ศรีสุทโธ	
อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี	41190
โทรศัพท์	0	4227	1557	
โทรสาร			0	4227	1557

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวล�าภู
186/5	หมู่	1	ถ.โพธิ์ชัย	ต.หนองบัว	
อ.เมือง	จ.หนองบัวล�าภู	39000
โทรศัพท์	0	4231	1379
โทรสาร		0	4231	2163

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสว่างแดนดิน
458	หมู	่20	ถ.นติโย	ต.สว่างแดนดนิ	
อ.สว่างแดนดิน	จ.สกลนคร	47110
โทรศัพท์	0	4272	1003	
โทรสาร			0	4272	1993

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธาตุพนม
366	หมู่	13	ถ.ชยางกูร	
ต.ธาตุพนม	อ.ธาตุพนม	
จ.นครพนม	48110
โทรศัพท์	0	4254	1134	
โทรสาร			0	4254	0151

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านแพง
338	หมู่	5	ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย	
อ.บ้านแพง	จ.นครพนม	48140
โทรศัพท์	0	4259	1242
โทรสาร			0	4259	1563
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสงคราม
480	หมู่	7	ต.ศรีสงคราม	
อ.ศรีสงคราม	จ.นครพนม	48150
โทรศัพท์	0	4259	9240	
โทรสาร		 0	4259	9240

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	8
37	หมู่	23	ถ.อุบล-ตระการ	
ต.ขามใหญ่	อ.เมือง	
จ.อุบลราชธานี	34000
โทรศัพท์	0	4531	1432-4	
โทรสาร			0	4531	4704

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลราชธานี
190	ถ.ชลประทาน	-	ท่าบ่อ
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.อุบลราชธานี	34000
โทรศัพท์	0	4524	3910	
โทรสาร			0	4524	3650

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�านาจเจริญ
400	หมู่	13	ถ.ชยางกูร	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.อ�านาจเจริญ	37000
โทรศัพท์	0	4545	1007	ต่อ	103	
โทรสาร			0	4545	1077

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลิงนกทา
279	หมู	่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�าดวน	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�าปลายมาศ
726/5	หมู่	9	ถ.รถไฟพัฒนา
ต.ล�าปลายมาศ	อ.ล�าปลายมาศ	
จ.บุรีรัมย์	31130
โทรศัพท์	0	4466	1158	
โทรสาร			0	4466	1499

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาละหานทราย
40	หมู	่6	ถ.ละหานทราย-ปะค�า 
ต.ละหานทราย	อ.ละหานทราย	
จ.บุรีรัมย์	31170
โทรศัพท์	0	4464	9020	
โทรสาร		0	4465	6019

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-บวัเชด	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

เขตที่ 8
7 จังหวัด    20 สาขา
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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
สาขากันทรลักษ์
356	หมู่	6	ต.เวียงเหนือ	
อ.กันทรลักษ	์จ.ศรีสะเกษ	33110
โทรศัพท์	0	4566	1455	
โทรสาร			0	4566	1205

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

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	9
151	หมู่	11	ต.สันนาเม็ง	
อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	50210
โทรศัพท์	0	5334	3800,
	 0	5303	8500-12	
	 ต่อ	1203	
โทรสาร	 0	5335	2012-7
	 ต่อ	1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่	(ชั้นพิเศษ)
330	ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง	ต.ป่าตัน	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300
โทรศัพท์	0	5200	1349	
โทรสาร	 0	5325	2272

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ริม
449	หมู	่1	ต.ริมใต้	อ.แม่ริม	
จ.เชียงใหม่	50180
โทรศัพท์	0	5329	7776	
โทรสาร			0	5329	7776

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
170	หมู	่2	ต.สันมหาพน	อ.แม่แตง	
จ.เชียงใหม่	50150
โทรศัพท์	0	5347	1295	
โทรสาร			0	5347	1295

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�าพูน
266	ถ.รอบเมืองนอก	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.ล�าพูน	51000
โทรศัพท์	0	5351	1072	
โทรสาร			0	5356	0901

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโฮ่ง
240	หมู่	3	ต.บ้านโฮ่ง	
อ.บ้านโฮ่ง	จ.ล�าพูน	51130
โทรศัพท์	0	5398	0292	
โทรสาร	 0	5398	0292

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�าปาง
440	ถ.พหลโยธิน	ต.หัวเวียง	
อ.เมือง	จ.ล�าปาง	52000
โทรศัพท์	0	5421	7157	
โทรสาร		 0	5432	2880

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะคา
273	หมู่	3	ถ.พหลโยธิน	ต.ศาลา	
อ.เกาะคา	จ.ล�าปาง	52130
โทรศัพท์	0	5428	1388	
โทรสาร		 0	5428	1388

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเถิน
190	หมู่	5	ถ.สายเอเซีย	ต.แม่ปะ	
อ.เถิน	จ.ล�าปาง	52160
โทรศัพท์	0	5429	1598	
โทรสาร			0	5432	6771

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแพร่
2	ถ.ศศิบุตร	ต.ในเวียง	อ.เมือง	
จ.แพร่	54000
โทรศัพท์	0	5451	1185	
โทรสาร			0	5452	2992

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเด่นชัย
557	หมู่	11	ถ.ยันตรกิจโกศล	
ต.เด่นชัย	อ.เด่นชัย	จ.แพร่	54110
โทรศัพท์	0	5461	3379	
โทรสาร		0	5461	3379
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การประปาส่วนภูมิภาค รายงานประจ�าปี 2563308

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้องกวาง
177	หมู่	6	ถ.ยันตรกิจโกศล	
ต.ร้องกวาง	อ.ร้องกวาง	
จ.แพร่	54140
โทรศัพท์	0	5452	0565	
โทรสาร			0	5464	8358

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	10
158	หมู่	1	ต.นครสวรรค์ออก	
อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000
โทรศัพท์	0	5625	5814	
โทรสาร			0	5625	6063

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครสวรรค์
158/9	หมู	่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
สาขาอุทัยธานี
116	หมู่	5	ต.หนองฉาง	
อ.หนองฉาง	จ.อุทัยธานี	61110
โทรศัพท์	0	5653	1344	
โทรสาร	 0	5653	2460

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตาก
9/1	ถ.เทศบาล	1	ต.หนองหลวง
อ.เมือง	จ.ตาก	63000
โทรศัพท์	0	5551	1016	
โทรสาร	 0	5551	4722
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สอด
322	หมู่	1	ต.ท่าสายลวด	
อ.แม่สอด	จ.ตาก	63110
โทรศัพท์	0	5556	3510	
โทรสาร	 0	5554	4511

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุโขทัย          
168/1	หมู	่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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีส�าโรง
30/2	หมู่	1	ต.คลองตาล	
อ.ศรีส�าโรง	จ.สุโขทัย	64120
โทรศัพท์	0	5568	1330	
โทรสาร	 0	5568	1330

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิษณุโลก
662	หมู่	8	ต.วังทอง	อ.วังทอง	
จ.พิษณุโลก	65130
โทรศัพท์	0	5531	3383,	
	 0	5531	3384	
โทรสาร			0	5531	3385

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิจิตร
102/9	หมู	่2	ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง	
ต.ปากทาง	อ.เมือง	จ.พิจิตร	66000
โทรศัพท์	06	5639	3152-4	
โทรสาร			-

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

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

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

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

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

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

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

กองฝึกอบรมภูมิภาค	1
98/52	หมู	่10	ถ.คันคลอง
ชลประทาน		ต.สุเทพ
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
โทรศัพท์	0	5327	8014	และ
		 06	1813	9808

กองฝึกอบรมภูมิภาค	2
608/22		ถ.กลางเมือง	ต.ในเมือง		
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
โทรศัพท์	0	4322	3311	
โทรสาร		0	4322	3311-4

กองฝึกอบรมภูมิภาค	3
85	หมู	่5	ต.น�้าน้อย	อ.หาดใหญ่		
จ.สงขลา	90110
โทรศัพท์	0	7458	3300		
โทรสาร		0	7458	3300

รายชื่อ
กองฝึกอบรม



72 ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0 2551 8276 www.pwa.co.th




