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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการรักษาการในต�าแหน่ง

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

Mr. Chatchai Phomrate

Acting Chairman of the Board of Directors, 

Provincial Waterworks Authority

สารประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

Message from Chairman of the Board of Directors, PWA

 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภำพและ
บริกำรที่เป็นเลิศ” ที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยึดมั่น
เป็นหลกัในการด�าเนนิงานมาตลอด 38 ปี เพือ่พฒันาคุณภาพ
น�้าประปาให้ได้มาตรฐาน พร้อมบริการประชาชนให้มี 
น�า้สะอาดเพือ่ใช้อปุโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ โดยในปีทีผ่่านมา 
กปภ. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ บูรณาการ
การท�างานร่วมกนั เพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ในการประสานงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ด้วยการ
สนับสนุนข้อมูลที่ส�าคัญระหว่างหน่วยงาน ทั้งด้านการศึกษา 
วจิยั การพฒันาเทคโนโลย ีข้อมลูด้านแหล่งน�า้และการส�ารวจ
แหล่งน�้า ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลที่ กปภ. ในฐานะ
หน่วยงานทีมี่ภารกจิหลกัในการผลติและให้บรกิารน�า้ประปา
ท่ีสะอาดมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อต่อยอดไปสู่
ความยั่งยืนของระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมกันนี้ ยังคงมุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง 
ระบบน�้าประปาท่ีได้มาตรฐาน ด้วยการเร่งรัดการขยายเขต
จ�าหน่ายน�้าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลน ควบคู่กับ 
การเดินหน้าเพ่ิมศักยภาพการผลิตและจ่ายน�้าประปา 
ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้เตรยีมแผนขยายเขตพืน้ท่ีให้บรกิาร

Under a vision “Customer are delighted with 
water quality and excellent services”, the Provincial 
Waterworks Authority (PWA) has adhered to its working 
principal for 38 years to develop the quality standards 
of tap water and to provide adequate clean water 
service for public consumption.

Last year, PWA had cooperated with various 
agencies for integrated collaboration to speed up the 
coordination and increase the efficiency of public service 
by supporting important information among agencies  
in terms of study, research, technology development 
including information and survey of water sources,  
which is the main policy of the government. PWA, 
as an agency with the main mission in producing and 
supplying clean water service, is committed to develop 
its service for the sustainability of the country’s  
infrastructure system. 

At the same time, we continue striving to  
eliminate inequality in access to the standard water 
supply system by accelerating the expansion of the 
areas of water supply to fulfil shortage along with making 
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และเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการ 
ใช ้น�้าประปาที่ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย ่างยิ่งในพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ 
เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ประปาลอดใต้ทะเลจาก 
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี ไปยังเกาะสมุย โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการผลติและจ่ายน�า้ประปาของ กปภ. สาขาภเูก็ต 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้
วางระบบก�ากบัตดิตามเชงิรุก เพ่ือให้โครงการต่างๆ ของ กปภ. 
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันในทุก
กระบวนการท�างาน 
 นอกจากนี้ กปภ. ยังคงด�าเนินงานและขับเคลื่อน
องค์กรตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นองค์กรที ่“มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื” น�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสนบัสนนุการด�าเนินงาน เพ่ือพฒันา
ศักยภาพองค์กรสู่การเป็น PWA 4.0 ด้วยการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศและให้บรกิารประชาชนด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทันสมัย สอดรับนโยบายการผลักดันหน่วยงานภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล น�าร่องด้วยโครงการพัฒนา กปภ. 
สาขาดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

ในการท�าธรุกรรมต่างๆ ในรปูแบบดจิทัิลท่ีสะดวกและรวดเรว็
ยิ่งข้ึน ควบคู่กับการยกระดับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
ของ กปภ. สร ้างความเชื่อมั่นและตอกย�้ามาตรฐาน 
การทดสอบและรับรองคุณภาพน�้าประปาด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย และถูกต้องแม่นย�า โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา  
กปภ. ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวประเทศ  
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จาก
ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จ�านวน 29 แห่ง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากลตามองค์การอนามัยโลกก�าหนด  
นบัเป็นอกีหนึง่สิง่ท่ีการนัตศีกัยภาพการพฒันาการด�าเนนิงาน
อย่างไม่หยุดยั้งของ กปภ.     
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้ 
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานของ กปภ. ด้วยดี
มาโดยตลอด และขอให้ประชาชนเช่ือมั่นว่า ในปี 2561  
กปภ. มีความตั้งใจและพร้อมผลักดันให้ทุกโครงการบรรลุ 
ผลสมัฤทธิต์ามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถงึ
น�้าประปาที่สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

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

policy of Digital Government. The pilot Digital PWA 
development project is then launched to enhance 
service for public to do any transactions in a more 
convenient and digital way coupled with the upgrading 
of the PWA's science laboratory, to create confidence 
and reinforce water quality testing and certification 
standards with modern technology and accuracy.

In 2017, PWA has developed 29 science  
laboratories nationwide, which are certified by ISO/IEC 
17025: 2005 from the Thai Industrial Standards Institute 
(TISI) that is equivalent to the international standard  
of World Health Organization. This can guarantee the 
potential development of the operation of PWA.

Thank you to the PWA Board of Directors,  
executives, employees, workers as well as all stakeholders 
who cooperate and support the operation of the PWA. 
Please be confident that in 2018 PWA is willing and 
ready to push all projects to reach the accomplishment 
as planned, and aimed to facilitate people to access to 
the clean water supply and better quality of life.
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นายเสรี ศุภราทิตย์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค	

Mr. Seree Supratid

Governor of Provincial Waterworks Authority

สารผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Message from Governor, PWA

ปี 2560 การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) เผชญิความท้าทาย
ทีส่ร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่องค์กรหลายประการ ปัจจยัส�าคญั 
คือ การน�านวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบรหิารองค์กร
ทุกระดบั ท้ังด้านการผลติจ่ายน�า้ประปา การควบคุมคณุภาพ
น�้าประปา งานวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปา หรือ 
งานซ่อมบ�ารงุ เช่น ระบบ SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) โดยน�ามาใช้รวบรวมข้อมลูวิเคราะห์การผลติ
จ่ายน�้าประปาและการส�ารองน�้าต้นทุน หรือ โปรแกรม GIS 
ส�าหรับการตรวจแนวท่อประปาของ กปภ. การน�านวัตกรรม
เข้ามาใช้ปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรช่วยลด
ความผดิพลาดในการด�าเนนิงาน ลดระยะเวลา ทัง้ยงัสามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกกระบวนการผลิตจ่าย
น�า้ประปาของ กปภ. มกีารวางแผนอย่างเป็นระบบและเชือ่ถอื
ได้ทุกขั้นตอน

ด้านนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน กปภ. ริเริ่ม
ระบบการแจ้งค่าน�า้ประปาอเิลก็ทรอนกิส์ (PWA Digital Bill) 
ตลอดจนการขอตดิต้ังน�า้ประปาทางเวบ็ไซต์ www.pwa.co.th 
ท�าให้ กปภ. สามารถให้บรกิารลกูค้าทัว่ประเทศผ่านระบบดจิทิลั
ได้อย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน

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

As for innovations for public service, PWA has 
initiated the electronic payment system, the PWA  
Digital Bill, as well as the water supply request on the 
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ด้านการพฒันาสูก่ารเป็นองค์กรโปร่งใส กปภ. ประกาศ 
ให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั 
ทุกรปูแบบ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า กปภ. มคีวามต้ังใจท่ีจะด�าเนนิงาน
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และสามารถตรวจสอบความถกูต้องในการท�างานของ กปภ. 
ได้ เป็นผลให้ กปภ. ได้รับคะแนน 93.58 จากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ 
ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ขอขอบคุณผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 
ของ กปภ. ทุกภาคส่วนตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน กปภ. 
ทีร่่วมมือร่วมใจกนัปฏบิติัหน้าที ่ตามค่านยิม “มุ่ง-ม่ัน-เพือ่ปวงชน”  
จนบังเกิดผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และขอเป็นก�าลังใจ 
ให้ปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต ิ
ต่อไป

ในมิติของการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
กปภ. ยังมุ ่งมั่นขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปา อย่างเต็มที ่
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าประสงค์ “ภำยใน 
ปี 2560 ทุกหมู่บ้ำนของประเทศไทยต้องมีน�้ำประปำใช้” 
ท�าให้ปัจจบัุนภาคประชาชนกว่า 4.3 ล้านครวัเรอืนใน 74 จงัหวดั  
ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) 
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วไปได้ใช้น�้าประปาของ 
กปภ. นอกจากน้ี กปภ. ยงัน�าความสามารถพเิศษไปสนบัสนนุ
ช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิน่ เช่น เทศบาล อบต. ประปาหมูบ้่าน 
ซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร และความเชี่ยวชาญ 
โดยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เทคโนโลยี รวมถึงการ
ร่วมลงทุนวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้าในเขต อปท. เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถงึน�า้สะอาด ได้รวดเรว็มากขึน้ ถือเป็น
การบูรณาการความร่วมมือตามกลไกประชารัฐ เพ่ือพัฒนา
ความเจริญโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

website www.pwa.co.th, which enable PWA to quickly 
deliver digital service to customers nationwide on 
smartphone.

In respect of the implementation of the corporate 
strategic plan, PWA is also committed to expanding  
its water distribution areas to meet the government's 
policy “By the year 2017, all villages in Thailand must 
access to water supply.” This causes over 4.3 million 
households in 74 provinces nationwide (except Bangkok, 
Nonthaburi and Samut Prakan) as well as businesses 
and industries to use PWA s water.

In addition, PWA uses its special competencies 
to support local agencies such as Municipality, Sub-district 
Administrative Organization and Village Water Supply 
where budgets, personnel and expertise are limited. 
PWA has provided them with technical assistance  
including joint investment to expand water distribution 
pipeline in the area of Local Administrative Organization 
to allow people to access clean water more quickly. 
This is the integrated collaboration in accordance with 

“Civil State” Mechanism so as to develop prosperity, 
and all relevant parties gain benefit from shared resources.

In respect of the development to be a transparent 
organization, PWA has declared the year of 2017 to be 
the Year of Prevention and Combating of Corruption. 
This demonstrates that PWA has the intention to operate 
with clarity, transparency and be ready to disclose any 
useful information in a straightforward manner so  
that people can access to information and verify the 
corporate correctness. As a result, the PWA received  
a score of 93.58 on the Integrity & Transparency  
Assessment (ITA) made upon government agencies  
for the fiscal year 2017 by the Office of the National 
Anti-Corruption Commission (NCC).

I would like to thank all those involved in the 
operation of the PWA, as well as the PWA executives 
and employees who join hands and work together to 
comply with the core value “Always Determined for 
People,” and wish to encourage PWA to perform duties 
for the benefit of people and the country.
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1.1 ประวัติความเป็นมา

 History

1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/

 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)

 Vision/Core Values/Mission/

 Objectives/Purpose/

 Policy Guideline for Government 

 Sector Shareholders (SOD)

1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

 Character of the business transactions.

1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ

หมวดที่ 1
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง 

 โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น

 ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรง

 ตั้งแต่ร้อยละ 25 ข้ึนไป

 Name/Type of Business/Location/

 Telephone and Fax and the proportion 

 of 25% or more shares of juristic 

 person held by the state enterprise

1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญในรอบปี

 Financial Summary

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

 Factors effects on the main business

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

 Trend and Industry in the future

1. ข้อมูลทั่วไป
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1.1 ประวัติความเป็นมา

 การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของรฐับาลทีจ่ะปรบัปรงุและขยายกจิการประปาในส่วนภูมภิาค
ให้ดยีิง่ขึน้ โดยการโอนกจิการของ 2 หน่วยงานหลัก ท่ีมหีน้าท่ี
รับผิดชอบในการจัดหาน�้าสะอาดในรูปแบบของน�้าประปา
ส�าหรับประชาชนใช้อุปโภคและบริโภคในขณะนั้น คือ
 1. กองประปาส่วนภมูภิาค กรมโยธาธกิาร กระทรวง-
มหาดไทย รบัผิดชอบในการด�าเนนิการก่อสร้างระบบประปา 
และดูแลการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในเขตเมืองหรือ 
ในชุมชนที่มีจ�านวนประชากรต้ังแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซ่ึงมี 
การประปาในความดูแลรับผิดชอบ 185 แห่ง 
 2. กองประปาชนบท กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
มีหน้าที่ด�าเนินการและรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปา
หมูบ้่าน หรือการประปาขนาดเลก็ในชมุชนทีม่จี�านวนประชากร
ไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถิ่นและเม่ือก่อสร้าง 
ระบบประปาแล้วเสรจ็กม็อบให้แก่ท้องถิน่ ซึง่ได้แก่ สขุาภบิาล 
หรอืหมูบ้่าน เป็นผูดู้แลบ�ารงุรกัษาต่อไป ซึง่มอียูจ่�านวน 550 แห่ง
 เมื่อรวม 2 หน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตรา 
ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28 
กมุภาพนัธ์ 2522 ความคดิรเิริม่ทีจ่ะก่อตัง้การประปาส่วนภูมภิาค
เป็นรัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ ่มข้าราชการและลูกจ้างของ 
กองประปาส่วนภูมภิาค กรมโยธาธกิาร โดยได้พิจารณาเห็นว่า
ความต้องการน�้าสะอาดส�าหรับใช ้อุปโภคและบริโภค 
ขยายตัวเพ่ิมความต้องการมากขึ้น แต่การด�าเนินงาน 
มีข้อจ�ากัดในด้านระบบราชการ ท�าให้การบริหารประปา 
ไม่คล่องตวัและไม่สามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ น่าจะได้
จัดอยู ่ ในรูปรัฐวิสาหกิจ ดังเช ่นสาธารณูปโภคอื่นๆ
 กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช เมื่อเดือนตุลาคม 2518 และได้ติดตามเรื่องนี ้
อย่างใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ
รัฐบาลนายธานินทร์ กรยัวเิชยีร  ทกุรฐับาลได้ให้ความเหน็ชอบ
ที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทัน 
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ก็เปลี่ยนรัฐบาลเสียก่อน

 ในสมยัรฐับาล พลเอก เกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัทน์  ได้ส่งเรือ่ง
ให ้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ศึกษาถึงวิธีการ 
จัดรูปแบบการบริหารจัดการประปาในส่วนภูมิภาค และ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ได้จัดตั้ง
องค์การบริการประปาในรูปรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 รั ฐบาลได ้ตั้ งคณะกรรมการเตรียมการ จัดตั้ ง 
การประปาส่วนภูมิภาคข้ึน โดยมีนายจ�ารูญ ปิยัมปุตระ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และ 
ได้ด�าเนินการจัดต้ังและตราเป็น พระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็น 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของ 
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ 
และลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้าง 
และพนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี 
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.

กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด 
 รั ฐบาลได ้ตั้ งคณะกรรมการเตรียมการ จัดตั้ ง 
การประปาส่วนภูมิภาคข้ึน โดยมีนายจ�ารูญ ปิยัมปุตระ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และ 
ได้ด�าเนินการจัดตั้งและตราเป็นพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522  
และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวัน 
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดย 
โอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของ 
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ 
และลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้าง 
และพนักงานของ  กปภ. และถือเอาวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.
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1.1  History

 The Provincial Waterworks Authority briefly,  
or PWA for short, is a state enterprise under the  
supervision of the Ministry of Interior. It was  
established in 1979 in accordance with the  
government policy on improving and expanding the 
water supply business in the region for higher  
efficiency. It was carried out by a transfer of  
2 major agencies responsible for the procurement 
of clean water to supply people’s consumption, 
namely,
 1. Provincial Waterworks Division, Department 
of Public Works, the Ministry of Interior was responsible  
for constructing the water supply system and  
overseeing the production and distribution of water 
supply in urban areas or communities with over 
5,000 population. It had 185 waterworks under  
its responsibility.
 2. Rural Waterworks Division, Department of 
Health, the Ministry of Public Health took a  
charge of the construction of village waterworks  
or small scale waterworks in communities with  
fewer than 5,000 population. This was carried out in  
cooperation with localities. When the construction 
of the water supply system had been completed, 
it was assigned to localities such as sanitary  
districts (now called municipalities) or villages  
for administration and maintenance. There were 
a total of 550 waterworks of this kind.
 After two agencies had been merged, the 
Provincial Waterworks Authority 
 (PWA) act was enacted, giving birth to a new 
agency called PWA ON February 28,1979. An  
original idea to establish PWA as a state enterprise 
stemmed from a group of government officials  
and employees of the Provincial Waterworks  
Division, Department of Public Works who had seen 
the regional people’s increasing demand of clean 
water for consumption. Nevertheless, the 
officials’performance had limitations in terms of 
bureaucracy, causing an inflexible and inefficient 
service in the water supply. Consequently, this 
should have been set up in the form of a state 

enterprise like other types of infrastructures. Thus 
the officials who had initiated such as idea  
proposed to the Kukrit Pramoj administration in 
October 1975 and closely followed up the matter 
until the governments of Seni Pramoj and  
Thanin Kraivichian.Those governments gave an  
approval to have the management in the form 
of a state enterprise but an implementation was  
not started due to a change of the government.
 During the General Kriengsak Chamanan  
administration, this issue was submitted to NIDA for 
studying the pattern of water supply management 
in the region. The cabinet had a resolution on May 
9,1978 to establish an agency to manage the  
water supply in the form of a state enterprise as 
proposed by NIDA.
 The government had set up a committee  
for an establishment of the Authority, with  
Mr.Chamroon Piyumputtara, Deputy Permanent 
Secretary for Interior at that time, acting as the 
chairman of the committee; and established and 
enacted  Authority Act of 1979 on February 24, 1978, 
effective on February 28, 1979, the date next to that 
on which the declaration was made in the Royal 
Gazette. As a consequence, the water supply  
affairs as well as the officials and employee of the 
Provincial Waterworks Division, Department of  
Public Works, and those of the Rural Waterworks 
Division, Department of Health were transferred  
and became the Provincial Waterworks Authority 
(PWA)’s staff and  employees. Meanwhile, February 28 
of each year is regarded as the anniversary of the 
establishment of PWA.

Establishment Laws and Ministry supervising PWA.
 The Provincial Waterworks Authority (PWA) 
has been established as a state enterprise under 
the supervision of the Ministry of Interior, with the 
issuance of the PWA Act of 1979 as support, which 
became effective on February 28, 1979 onward.
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 1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)

 Vision/Core Values/Mission/Objectives/Purpose/

 Policy Guideline for Government Sector Shareholders (SOD)

“ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” 

Customers are delighted with water quality 

and excellent services.

Vision

วิสัยทัศน์

Core Values

ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม

มั่น : มั่นใจคุณภาพ

เพ่ือปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน

Concentration-Confidence-For the Public
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พันธกิจ

กปภ. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการน�้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ พันธกิจหลักของการประปา
ส่วนภูมิภาค มี 5 ประการประกอบด้วย

1. ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2.  ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ
3.  จัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปา
4.  ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5.  ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องธุรกิจการประปา

Mission

PWA is the agency providing the water supply in accordance with 
the the issuance of the PWA Act of 1979 in the main consideration of the 
State’s benefit and people’s hygiene.The PWA’s main mission has 5 issues 
as follows:

1. Produce and distribute the sufficient quality water and throughout.
2. Explore and supply the raw water source.
3. Supply the raw water in order to use in the production, delivery  

 and distribute the pipe water.
4. Support the pipe water business.
5. Proceed the other business about the pipe water businesses.

วัตถุประสงค์

ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ารวจ จัดหา
แหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซ่ึงน�้าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิตจัดส่ง และ
จ�าหน่ายน�า้ประปา เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การให้บรกิารสาธารณปูโภค 
โดยค�านึงถงึประโยชน์ของรฐัและสขุภาพอนามยัของประชาชนเป็นส�าคญั

Objectives.

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

1.1 ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน 4.5 คะแนน
1.2  อัตราส่วนผู้ใช้น�้าต่อพนักงาน 500 ราย/คน

2.  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและ  
 คุณภาพงาน

2.1  จ�านวนองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ปรับปรุง
 การให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 10 องค์ความรู้
2.2 จ�านวนนวัตกรรมที่น�ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพงาน 
 10 นวัตกรรม
2.3 ได้รับรางวัล TQC

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
 สนับสนุนการด�าเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย
 บริหารงาน และบริการ

3.1  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญ
 สามารถบูรณาการได้ครบถ้วนตามแผน

4.  จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ 4.1  ไม่มี กปภ. สาขาที่หยุดผลิตหรือจ่ายน�้าเป็นเวลา
 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน�้าดิบทั้งด้านปริมาณและ
 คุณภาพน�้า

5.  ผลิตจ่ายน�้าให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้า
    ให้ได้มาตรฐาน

5.1  จ�านวนผู้ใช้น�้าเพิ่ม 1.25 ล้านราย คิดเป็น
 การให้บรกิารครวัเรอืนท่ัวประเทศ (Water Coverage) 
 18.5%
5.2  ทุก กปภ. สาขาที่มีแรงดันน�้าเฉลี่ย > 5 เมตร
5.3  ทุก กปภ. สาขา คุณภาพน�้าประปาที่ผ่านเกณฑ์
 ทางกายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย 100%
5.4  จ�านวนครั้งที่หยุดจ่ายน�้า <12 ครั้ง/หน่วยบริการ/ปี
5.5  ปริมาณน�้าจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น 273 ล้านลูกบาศก์เมตร
5.6  ระบบประปาเมืองที่ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 การบริหารจัดการน�้าของประเทศ 90 โครงการ

6.  บริหารจัดการลดน�้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ 6.1  อัตราน�้าสูญเสีย กปภ. 24.00%
6.2  จ�านวน 20 กปภ. สาขา/ปี ที่ควบคุมอัตราน�้าสูญเสีย

7.  ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการ
 น�้าประปาที่มีคุณภาพ

7.1  ครัวเรือนนอกพื้นที่บริการของ กปภ. ที่ได้ประโยชน์
 จากการที่ กปภ. สนับสนุนให้มีน�้าประปา
 ที่ได้มาตรฐาน 500,000 ครัวเรือน

8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้าประปา
 และบริการ

8.1  ระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพ
 ในกระบวนการให้บริการ กปภ. 4.3 คะแนน

 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564

 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
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Learning and Development Organization.
1.  Manage and develop the potential 
 employees in accordance with PWA mission 
 That is an appropriate quantity and build the
 organization relationship.

1.1  The level of organizational commitment of 
 PWA employees equal 4.5 point.
1.2  The ratio of the water users by PWA 
 employees 500 per capita.

2.  Build the educational culture focus on 
 Customers and job quality.

2.1  The amount of knowledge that can apply 
 to improve the customers service or service
 quality that amounts 10 knowledges.
2.2  The amount of innovations that can apply
 to improve service quality amounts 10 
 innovations.
2.3  Get the prize of TQC.

3.  Manage the information technology that is 
 up to date the operation, operation process,
 management, water production and service.

3.1  The system of Information technology can 
 completely integrate along with the plan.

4.  Supply and manage enough source of raw 
 water.

4.1  No PWA branches stop the production or 
 dritribution due to the problem of shortage of
 raw water both the quantity and water quality.

9.  รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดี
 ต่อชุมชนโดยรอบ

9.1  โครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าระดับ
 เกณฑ์ 5 คะแนน
9.2 ระดับการรับรู้ของผู้ใช้น�้าที่มีต่อโครงการ CSR 
 ของ กปภ. 4 คะแนน

ด้านการเงิน
10. ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน 10.1  ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน�้าจ�าหน่าย 

 ไม่เกิน 20 บาท /ลูกบาศก์เมตร

11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน 11.1  รายได้จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี
11.2  ก�าไรจากการด�าเนินงาน (EBITDA) 
 20,200 ล้านบาท

Goals

The success of the operation in the latest step each of the strategy when end of the strategy plan 
(2020).

 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

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

5.1  The quantity of water users increase 1.25 
 million person that assumed that service the 
 household through the country 
 (Water Coverage equals to 18.5%)
5.2 Every PWA branches have the average 
 pressure equal to or more than 5 metres.
5.3  Every PWA branches have the quality of 
 pipe water that passed the regulation of
 physical, chemistry and bacteria 100 percent.
5.4  The number of times that stop water are 
 less than 12 times/service units/year.
5.5   The quantity of distributed water increase 
 273 million cubic metre.
5.6  The city water supply that developed in 
 accordance with the water management
 strategy  90  projects.

6.  Manage the systematic waste water. 6.1  The rate of water loss’s PWA equals 
 24 percent.
6.2  20 PWA branches/year control the waste 
 water ratio.

7.  Expand the cooperation with the other 
 organization in order to serve the quality 
 water.

7.1  The households outside of PWA’s service 
 area that taked advantage from PWA supports
 the standard of water supply amount 500,000 
 households.

8.  Build the customer satisfaction in quality
 Water and service.

8.1  The level of customer satisfaction about
 PWA’s effective service equals to 4.3 points.

9. To maintain the environment and good  
 relation with around community

9.1  The perceived value of water management 
 projects in accordance with the regulation
 level equals to 5 points.
9.2 The level of PWA Users' recognition for PWA's
 CSR activities equals to 4 points.

Finance
10. To control the cost of operating expense. 10.1  The expense per distributed water unit

 is not more than 20 baht/cubic metre.

11. To earn the revenue enough for the 
 expansion

11.1  The income from the operation increases 
 4 percent per year.
11.2  PWA’s EBITDA equals to 20,200 million  baht.

 Strategies Objectives
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นโยบายผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. เน้นการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 และมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่ยุค PWA 4.0  
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นประชาชนต้องมาก่อน โดย กปภ. มีนโยบาย 5 กลยุทธ์ 
สู่ความส�าเร็จ (WARNS) ประกอบด้วย

5 กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

“W” (Water Coverage) การขยายพื้นที่จ่ายน�้า เน้นการให้บริการประชาชน มีน�้าประปาใช้อย่างทั่วถึง
“A” (Available Water Storage) ปริมาณน�้าดิบส�ารอง

-  เร่งรัดหาแหล่งน�้าดิบส�ารอง
-  ท�า CSR สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่เข้าไปขอใช้แหล่งน�้า
-  ผจก. เข้าไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน�้าและคณะกรรมการ JMC เพื่อสร้างเครือข่าย

“R” (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง 
-  เราจะอยู่รอดได้ดีในโลกปัจจุบัน ผจก. ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี
-  เร่งรัด “ทุก” โครงการก่อสร้างให้มีเงินไหลเข้าระบบอย่างรวดเร็ว

“N” (Non-revenue Water) การลดน�้าสูญเสีย
-  ยอมรับน�้าสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจริงแล้วรวมพลังแก้ปัญหาให้ตรงจุด

“S” (Smart Water Management) การบริหารจัดการน�้าด้วยกึ๋น
-  มุ่งหน้าสู่องค์กรสมรรถนะสูงหรือ PWA 4.0 ภายใน 20 ปี

  
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เพื่อสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ 
(Statement of Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล และช้ีประเด็นท่ี กปภ. ควรให้ความส�าคัญ  
และเร่งด�าเนินการ

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมมาภิบาล

 
แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ

ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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แนวนโยบายส�าหรับ กปภ.

ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นท่ีภูมิภาคอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาและพัฒนา 
แหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและแนวทางการด�าเนินงานตาม SOD
 
แผนระยะสั้น
1.  ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับ
2.  พิจารณาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณ ท่ีค�านึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการลงทุน 

ขยายการให้บริการ
3.  เร่งจัดท�าแผนแม่บทการลดน�้าสูญเสียให้สอดคล้องกับการปรับระดับแรงดันน�้าที่เหมาะสม
4.  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน�้าประปา และลดต้นทุนการผลิต
5.  จัดท�าแผนจัดหาแหล่งน�้าดิบให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
6.  สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
7.  เร่งจัดท�าแผนป้องกันระบบประปา และลดผลกระทบต่อการให้บริการน�้าอุปโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
8.  พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9.  จัดท�าแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น

แผนระยะยาว
1.  ร่วมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้าในภาพรวมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
2.  ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก�ากับดูแลกิจการน�้าในภาพรวมของประเทศ
3. จดัท�าแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว 10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

โดยก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้าของประชาชนท่ียังไม่มีน�้าใช้ได้อย่างท่ัวถึง 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

POLICE
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The policy of the governor.

The Provincial Waterworks Authority (PWA) focus on driving the missions in accordance with  
Thailand 4.0 era. Moreover, PWA aims to step into Thailand 4.0 era in order to support Thailand’s 
development under Thai government that focus on first people. By means of PWA has five strategies  
into the success as follow : 

Five strategies into the success.

“W” (Water Coverage) is the expansion of the water distribution area, that emphasizes the 
services for people. People have the pipe water thoroughly.

“A” (Available Water Storage) is the quantity of the reserved water.
- Accererate to seek the reserved water.
- To build CSR that build the advantage to our community that ask for the sources of 

water.
- PWA managers attend to the committee of and the committee of JMC in order to build 

the network.
“R” (Risk Management) is the risk management.

- We can survive in the world that our manager must manage the risk.
- To rush every projects that have quickly cash flow.

“N” (Non revenue Water) is decreasing the waste water.
- To accept the real waste water number and coordinate to solve the right problems.

“S” (Smart Water Management) is the wisely water management.
- Headed for the high capability or PWA 4.0 within 20 years. 

Policy Guideline for Government Sector Shareholders (SOD)

The Ministry of Finance coordinated with the Ministry of Interior and the related agencies such 
as Office of the National Economic and Social Development Board, etc.To summarize the Statement 
of Directions (SOD) in order to execute and specify the important issues for operation.

Overall policy guideline for State Enterprise.
 
To be a mechanism in pushing the country’s economic and social strategies based on the  

efficient performance in accordance with the good corporate governance’s principle.

Branch policy guideline for State Enterprise.

To satisfy the basic needs and raise the people’s quality of life inclucing the development of 
the real estates to generate the highest benefits.
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Policy guideline for PWA.

To efficiently improve the expansion of the water system project covering all provincial areas 
as well as the acquisition and development of adequate raw water sources and production cost 
management.

Principle and path for execution based.
 
Short-term plan
1. Push forward the separation of social and commercial accounts acceptable.
2. Consider the sources of funds other than the government contribution with a consideration 

of the organization’s stability for the expansion investment of the service.
3. Speed up the master plan for decreasing of waste water in accordance with the appropriate 

water pressure.
4. Develop the technology for enhancing the efficiency of the water supply and reducing the 

production costs.
5.  Make a procurement plan of raw water to cover all inclusive service areas.
6. Create the people’s awareness to use the water worthy.
7. Accelerate the formulation of a protective plan of water supply and decrease the effect on 

providing the utility service in case of natural disasters.
8. Develop the relevant businesses.
9. Map out the long-term investment by coordinating with the local agencies.

Long-term plan.
1.  Jointly formulate the strategy plan of the water management with the related state agencies.
2.  Carry forward the establishment of the organization for executing the overall’s country 

water businesses.
3.  Formulate the ten - year investment plans of the water system and coordinate with the state  

local administrative organizations by determining the obvious target to satisfy the people’s  
need of water thoroughly and rapidly.
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1.3  ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

 การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”  
เป็นรฐัวสิาหกจิให้บรกิารด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านน�า้ประปา 
มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
โดยการส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ 
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา รวมทั้ง 
การด�าเนนิธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วกบัหรือต่อเน่ืองกบัธุรกจิการประปา
เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การให้บรกิารสาธารณูปโภค โดยค�านงึ
ถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็น
ส�าคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) โดยก�าหนดโครงสร้างการบรกิารประชาชนโดย
มีสายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต 234 สาขา และม ี
หน่วยบริการย่อย 356 หน่วย
 
ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน

 ในฐานะหน่วยงานรัฐวสิาหกจิทีม่คีวามห่วงใยประชาชน 
กปภ. ได้แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 
โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 
 1. ด้านการบริการลูกค้า จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่
  1.1 โครงการประปาทนัใจระยะ 2  มวีตัถปุระสงค์
มุ่งเน้นให้เป็นกรอบแนวทางส�าหรับ กปภ. ทุกสาขาบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกันและ 
ลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ดี มีการ 
แก้ไขปัญหาที่รวดเร็วเรียบร้อย และสร้างความประทับใจ 
ด้วยการตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับ
  1.2 โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพ PWA Contact 
Center 1662 มีวัตถุประสงค์สร้างความพึงพอใจและ 
เตมิความประทบัใจให้แก่ลูกค้า โดยพัฒนาระบบรับฟังเสียง
ของลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และบรรลุประสิทธิผล

 2. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เน้นการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบ จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่
  2.1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน 
เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน�้า/ที่ดินที่ กปภ. ใช้น�้าดิบ  
ใช้ที่ดินและวางท่อผ่าน โดยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์
ที่ กปภ. เพื่อก�าหนดเป้าหมายในกระบวนงานของ กปภ.  
โดยพัฒนาชุมชนร่วมกับ อปท. และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อส่งเสริมกิจการประปา
 3. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จ�านวน 1 โครงการ 
ได้แก่
  3.1  โครงการการประปาส่วนภมิูภาคปลกูป่าต้นน�า้ 
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดย กปภ. ร่วมมือกับกรมชลประทาน
และกรมป่าไม้ก�าหนดพื้นท่ีปลูกป่าต้นน�้าผืนใหญ่ 500 ไร่ 
หน่วยงานรบัผดิชอบของ กปภ. คอื ส�านกัสือ่สารองค์กรและ
ลกูค้าสมัพนัธ์ กปภ. เขต1-10/ กปภ. สาขา
 
กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด 

 รั ฐบาลได ้ตั้ งคณะกรรมการเตรียมการ จัดตั้ ง 
การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมีนายจ�ารูญ ปิยัมปุตระ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป ็นประธาน 
และได ้ด�าเนินการจัดตั้ งและตราเป ็นพระราชบัญญัต ิ
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2522  
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็น 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดย 
โอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของ 
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ และ
ลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้าง  
และพนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.
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1.3  Character of the business transactions.

 The Provincial Waterworks Authority briefly 
called “PWA” is a state enterprise providing the 
basic infrastructure of water. It aims to run business 
and promote the water supply business through 
exploring, procuring the raw water source and  
acquiring the raw water for production, distributing 
and selling water as well as conducting other  
related and relevant businesses to gain benefit  for 
providing the utility in consideration of the state 
advantage and people’s hygience in 74 provinces 
(except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan)  
by determining the service structure with 5 areas, 
10 regional offices, 234 branches and 356  
sub - branches.

Products on public services to people.
 As a state enterprise having a concern for the 
people, PWA has a responsibility to corporate social 
responsibility (CSR) through determining the  
performance guideline emphasizing 3 aspects.  
Here are:

Development of Communities and Societies 
consist of 3 projects listed below :
 1.  Customer service consists of two projects 
as follow : 
  1.1  Fast PWA phase 2 aims to guide the 
framework for every branches of PWA by means of 
satandardized management customer complains 
and decrease the customers dissatisfactions by  
good communication, quickly solve the problems 
and impress the customers by means of audit  
the feedback.                                                                                               
  1.2 Increase effectiveness of PWA Contact 
Center 1662 Project that has the objectivesto  
build the customer satisfaction and impression  
by means of development the system’s voice of 
customer managementof PWA Contact Center 1662. 
This voice of customer management links with fast 
PWA center (PWA 234 branches) in order to cause 
the efficient and effectiveness. 



0
2
2

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

 2.  Participation of the community development 
that focus on build up good relationship with  
around community that consist of 1 projects listed 
below :
  2.1  PWA community conservation in order 
to develop the community around the source of 
water, land  and  lain pipe land. This project procced 
on the activities based on PWA criteria.This 
 3.  Environment Conservation Project develops 
the community with the local authorities and  
stakeholders in order to support PWA business  
consists of 1 project as follow : 
  3.1  PWA Forest Water Project aims to 
honor our King Rama 9 by means of cooperation 
with the department of irrigation and Forest  
Department. This project has set up the area of 
forestwater 500 rais.                                                                                                     
 The Responsibility Department of PWA is  
the Communication Organization and PWA  
Region 1-10/ PWA branches. 

Establishment Laws and Ministry supervising PWA.
 The Government has set up the committee 
for the establishment of  the Provincial Waterworks  
Authority (PWA). Mr.Jumroon Piyumputara, 
The Deputy Secretary of the Interior, was the  
chairman and proceeded the issuance of the PWA 
Act of 1979 as support, which became effective  
on February 28, 1979 onward. The date next to  
that on which the declaration was made in the 
Royal Gazette. As a consequence,  the water supply 
affairs as well as the officials and employees of 
the Provincial Waterworks Division, Department  
of Public Works, and those of the Rural Waterworks 
Division, Department of Health were transferred  
and became the Provincial Waterworks Authority 
(PWA)’s staff and employees. Meanwhile,  
February 28 of each year is regarded as the  
anniversary of the establishment of PWA.
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 2.  Participation of the community development 
that focus on build up good relationship with  
around community that consist of 1 projects listed 
below :
  2.1  PWA community conservation in order 
to develop the community around the source of 
water, land  and  lain pipe land. This project procced 
on the activities based on PWA criteria.This 
 3.  Environment Conservation Project develops 
the community with the local authorities and  
stakeholders in order to support PWA business  
consists of 1 project as follow : 
  3.1  PWA Forest Water Project aims to 
honor our King Rama 9 by means of cooperation 
with the department of irrigation and Forest  
Department. This project has set up the area of 
forestwater 500 rais.                                                                                                     
 The Responsibility Department of PWA is  
the Communication Organization and PWA  
Region 1-10/ PWA branches. 

Establishment Laws and Ministry supervising PWA.
 The Government has set up the committee 
for the establishment of  the Provincial Waterworks  
Authority (PWA). Mr.Jumroon Piyumputara, 
The Deputy Secretary of the Interior, was the  
chairman and proceeded the issuance of the PWA 
Act of 1979 as support, which became effective  
on February 28, 1979 onward. The date next to  
that on which the declaration was made in the 
Royal Gazette. As a consequence,  the water supply 
affairs as well as the officials and employees of 
the Provincial Waterworks Division, Department  
of Public Works, and those of the Rural Waterworks 
Division, Department of Health were transferred  
and became the Provincial Waterworks Authority 
(PWA)’s staff and employees. Meanwhile,  
February 28 of each year is regarded as the  
anniversary of the establishment of PWA.

1.4  การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาท่ัวประเทศ

เขต 1
(7 จังหวัด 22 สาขา)

เขต 2
(8 จังหวัด 30 สาขา)

เขต 3
(8 จังหวัด 23 สาขา)

เขต 4
(7 จังหวัด 24 สาขา)

เขต 5
(7 จังหวัด 20 สาขา)

จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาบ้านบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคล้า
สาขาพนมสารคาม

จังหวัดระยอง
สาขาระยอง
สาขาบ้านฉาง
สาขาปากน�า้ประแสร์

จังหวัดจันทบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง

จังหวัดตราด
สาขาตราด
สาขาคลองใหญ่

จังหวัดสระแก้ว
สาขาสระแก้ว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ

จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

จังหวัดสระบุรี
สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบ้านหมอ

จังหวัดลพบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
สาขาชัยบาดาล

จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง
สาขาอ่างทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ

จงัหวัดพระนครศรอียธุยา
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห่
สาขาเสนา
สาขาท่าเรือ

จังหวัดปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง

จังหวัดนครนายก
สาขานครนายก
สาขาบ้านนา

จังหวัดนครราชสีมา
สาขานครราชสีมา
สาขาปากช่อง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปักธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาด่านขุนทด
สาขาครบุรี

จังหวัดราชบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาบ้านโป่ง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากท่อ

จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมุทรสาคร
สาขาอ้อมน้อย

จังหวัดนครปฐม
สาขานครปฐม
สาขาสามพราน

จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต์
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาด่านช้าง
สาขาอู่ทอง

จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาท่ามะกา

จังหวัดเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขากาญจนดิษฐ์
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบ้านนาสาร
สาขาบ้านตาขุน
สาขาไชยา

จังหวัดชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาท่าแซะ
สาขาหลังสวน

จังหวัดระนอง
สาขาระนอง

จังหวัดพังงา
สาขาพังงา
สาขาตะกั่วป่า
สาขาท้ายเหมือง

จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต

จังหวัดกระบี่
สาขากระบี่
สาขาอ่าวลึก
สาขาคลองท่อม

จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา
สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ่
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา

จังหวัดพัทลุง
สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน

จังหวัดตรัง
สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาห้วยยอด
สาขาย่านตาขาว

จังหวัดสตูล
สาขาสตูล
สาขาละงู

จังหวัดยะลา
สาขายะหา
สาขาเบตง

จังหวัดปัตตานี
สาขาสายบุรี

จังหวัดนราธิวาส
สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

เขต 6
(5 จังหวัด 22 สาขา)

เขต 7
(7 จังหวัด 20 สาขา)

เขต 8
(7 จังหวัด 20 สาขา)

เขต 9
(8 จังหวัด 27 สาขา)

เขต 10
(10 จงัหวดั 26 สาขา)

จังหวัดขอนแก่น
สาขาขอนแก่น
สาขาบ้านไผ่
สาขาชุมแพ
สาขาน�้าพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล

จังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
สาขาสมเด็จ

จังหวัดมหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ
สาขาแก้งคร้อ
สาขาจัตุรัส
สาขาบ�าเหน็จณรงค์
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว

จังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาปี
สาขาบ้านผือ
สาขาบ้านดุง

จังหวัดหนองบัวล�าภู
สาขาหนองบัวล�าภู

จังหวัดเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาด่านซ้าย
สาขาวังสะพุง

จังหวัดหนองคาย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม่
สาขาโพนพิสัย

จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบึงกาฬ

จังหวัดสกลนคร
สาขาสกลนคร
สาขาสว่างแดนดิน
สาขาพังโคน

จังหวัดนครพนม
สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบ้านแพง
สาขาศรีสงคราม

จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ

จังหวัดอ�านาจเจริญ
สาขาอ�านาจเจริญ

จังหวัดยโสธร
สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย

จังหวัดบุรีรัมย์
สาขาบุรีรัมย์
สาขาสตึก
สาขาล�าปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย

จังหวัดสุรินทร์
สาขาสุรินทร์
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี

จังหวัดศรีสะเกษ
สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์

จังหวัดมุกดาหาร
สาขามุกดาหาร

จังหวัดเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันก�าแพง 
สาขาแม่ริม
สาขาแม่แตง
สาขาฝาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่สะเรียง

จังหวัดล�าพูน 
สาขาล�าพูน
สาขาบ้านโฮ่ง

จังหวัดล�าปาง
สาขาล�าปาง
สาขาเกาะคา
สาขาเถิน
สาขาแม่ขะจาน

จังหวัดแพร่
สาขาแพร่
สาขาเด่นชัย
สาขาร้องกวาง

จังหวัดน่าน
สาขาน่าน
สาขาท่าวังผา

จังหวัดพะเยา
สาขาพะเยา
สาขาจุน

จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแม่สาย

จังหวัดนครสวรรค์
สาขานครสวรรค์
สาขาท่าตะโก
สาขาลาดยาว
สาขาพยุหะคีรี

จังหวัดชัยนาท
สาขาชัยนาท

จังหวัดอุทัยธานี
สาขาอุทัยธานี

จังหวัดก�าแพงเพชร
สาขาก�าแพงเพชร
สาขาขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดตาก
สาขาตาก
สาขาแม่สอด

จังหวัดสุโขทัย
สาขาสุโขทัย
สาขาทุ่งเสลี่ยม
สาขาศรีส�าโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย

จังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาอุตรดิตถ์

จังหวัดพิษณุโลก
สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย 

จังหวัดพิจิตร
สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน

จังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ่
สาขาวิเชียรบุรี
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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 (ชั้นพ

ิเศษ)
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
สาขาพ

นัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์  0 3846 1042, 
 

0 3846 2973
โทรสาร  0 3846 1042 ต่อ 109

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

0 3831 1825
โทรสาร  0 3832 8554

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพ

ัทยา (ชั้นพ
ิเศษ)

26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์  0 3822 2462-4 
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 หมู่ 2 ต.บางวัว 
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์  0 3853 8339 
โทรสาร  0 3853 9014

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพ

นมสารคาม
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�า้ประแสร์
35 หมู่ 7 ต.ปากน�า้ประแสร์ 
อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์  0 3866 1244 
โทรสาร  0 3866 1505

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันทบุรี
5 ถ.ศรียานุสรณ

์ ต.วัดใหม่ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์  0 3932 2040
โทรสาร  0 3935 0318

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตราด
390 หมู่ 3 ถ.พัฒ

นาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง 
จ.ตราด 23000
โทรศัพท์  0 3952 0416 
โทรสาร  0 3951 1166

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ

่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ

่ 
อ.คลองใหญ

่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์  0 3958 1009 
โทรสาร  0 3958 2250
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รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 หมู่ 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 3958 1009 
โทรสาร  0 3958 2250
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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�ารุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ 
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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระพุทธบาท
47 หมู่ 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 
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.สุระนารายณ์ 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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์  0 3533 6601 
โทรสาร  0 3633 6628

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่ 
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์  0 3539 1020 
โทรสาร  0 3539 2125
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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-ปทุมธานี 8 
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์  0 2567 3265, 
 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.บ้านใหญ่ 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 
โทรสาร  0 4447 7393

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทรศัพท์  0 4437 9260 
โทรสาร  0 4437 9260

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์  0 4438 9900 
โทรสาร  0 4438 9901
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การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์  0 3222 2532 
โทรสาร  0 3222 2533

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์  0 3271 1818 
โทรสาร  0 3273 1828

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์  0 3228 1296 
โทรสาร  0 3228 1231

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
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.พุทธมณฑลสาย 5 
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
73210
โทรศพัท์  0 2420 8008, 
 0 2420 8020
โทรสาร  0 2420 8009

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์  0 3552 1617 
โทรสาร  0 3552 1617

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

การประปาส่วนภูมิภาค
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.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์  0 3451 1520 
โทรสาร  0 3452 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลาขวัญ
401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์  0 3457 6121 
โทรสาร  0 3457 6121

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์  0 3457 9248 
โทรสาร  0 3457 9006



0
3
1

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

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.ปราณบุรี 
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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน 
ต.วัดประดู่ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  0 7721 1194 
โทรสาร  0 7720 0405

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  0 7727 2683, 
 0 7727 3482 
โทรสาร  0 7727 3483

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กะแดะ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์  0 7737 9074 
โทรสาร  0 7737 9274

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์  0 7742 0138 
โทรสาร  0 7742 0222

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง 
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์  0 7736 2095 
โทรสาร  0 7736 2095

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านตาขุน
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า 
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน 
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์  0 7739 7325 
โทรสาร  0 7739 7325

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ 
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์  0 7759 9610 
โทรสาร  0 7759 9610

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์  0 7754 1171 
โทรสาร  0 7754 1171

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์  0 7781 1192 ต่อ 111 
โทรสาร  0 7781 1192 ต่อ 109



0
3
2

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้าน�้าผุด 
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.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์  0 7631 9173 
โทรสาร  0 7631 9176

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน�้า 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์  0 7561 1354 
โทรสาร  0 7561 2982

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ 
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์  0 7569 9447 
โทรสาร  0 7569 9447

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ่าวลึก
160/2 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก 
ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์  0 7568 1156 
โทรสาร  0 7568 1875

การประปาส่วนภูมิภาค
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�้าใหญ่ อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์  0 7541 1339
โทรสาร  0 7541 1584

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์  0 7538 1001 
โทรสาร  0 7538 1001

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์ 
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์  0 7544 3112 
โทรสาร  0 7544 3113

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 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
สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์  0 7459 8101, 
 0 7459 8093 
โทรสาร  0 7459 8102

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�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

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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  0 4324 2253, 
 0 4323 7171 ต่อ 40 
โทรสาร  0 4323 6452

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 4022 
โทรสาร 0 4322 4161

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ
294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์  0 4331 1211 
โทรสาร  0 4331 2673

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน�้าพอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�้าพอง 
อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์  0 4344 1177 
โทรสาร  0 4344 1447
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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 หมู่ 13 ถ.บัวขาว-นามน 
ต.บัวขาว 
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์  0 4385 1323 
โทรสาร  0 4385 1323

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ
372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม ต.สมเด็จ 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์  0 4386 1133 
โทรสาร  0 4386 0362

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121 หมู่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก 
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
หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ 
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์  0 4488 2677 
โทรสาร  0 4488 2677

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ 
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์  0 4485 1300 
โทรสาร  0 4485 1745

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ�าเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บ�าเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ 
ต.บ้านชวน อ.บ�าเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์  0 4412 7105 
โทรสาร  0 4412 7104

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง
33 หมู่ 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 4358 1350 
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 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 
2046 
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์  0 4357 1167 
โทรสาร  0 4357 1167

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิ
18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์  0 4358 1350 
โทรสาร  0 4358 1277

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์  0 4232 3006 
โทรสาร  0 4224 4260
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์  0 4224 2274 
โทรสาร  0 4224 2274

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุมภวาปี
777 หมู่ 15 ถ.พิศาลสารกิจ 
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�าริ 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 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน 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.ประจักษ์ 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 หมู่ 20 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน 
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 4251 1409 
โทรสาร  0 4254 0151

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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ 
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์  0 4531 1432 
โทรสาร  0 4531 4704

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลราชธานี
1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์  0 4524 3910 
โทรสาร  0 4524 3650

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย
2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด 
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์  0 4579 9101 
โทรสาร  0 4579 9613

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�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�า
ปลายมาศ 
อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์  0 4466 1158 
โทรสาร  0 4466 1499

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาละหานทราย
40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะค�า 
ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์  0 4465 6019 
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-บัวเชด ต.บ้านชบ 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 33150
โทรศัพท์  0 4457 1968 
โทรสาร  0 4457 1968

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศีขรภูมิ
775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง 
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทรศัพท์  0 4456 1287 
โทรสาร  0 4456 1287

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารัตนบุรี
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี 
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์  0 4459 9210 
โทรสาร  0 4459 9210
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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.กันทรลักษ์ 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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศพัท์  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 5323 3477-9 
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 หมู่ 15 บ้านใหม่องครักษ์ 
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์  0 5382 6981 
โทรสาร  0 5382 6981

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสันก�าแพง
36 หมู่ 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 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  0 5329 7776 
โทรสาร  0 5329 7776

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์  0 5347 1295 
โทรสาร  0 5347 1295

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  0 5625 5814 
โทรสาร  0 5625 6063

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าตะโก
5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก 
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์  0 5624 9089 
โทรสาร  0 5624 9508

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สอด
322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์  0 5554 4540 
โทรสาร  0 5554 4511

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์  0 5561 1023 
โทรสาร  0 5561 3193

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งเสลี่ยม
180 หมู่ 7 ต.กลางดง 
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทรศัพท์  0 5565 9190 
โทรสาร  0 5565 9190

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 3383-4
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 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง 
ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์  0 5661 1335 
โทรสาร  0 5699 0977

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 8132
โทรสาร  0 5692 8182
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1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น

 ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�้าสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย จ�าหน่ายน�้าดิบ รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

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

0 2272 1600

0 2272 1601-3

40.20%

 ภาพรวมผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายและบรกิาร
รวมทั้งสิ้น 4,308.04 ล้านบาท ลดลง 68.92 ล้านบาท หรือ 1.57% (หากไม่รวมรายได้  
ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานจะมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น  
4,032.39 ล้านบาท ลดลง 226.32 ล้านบาท หรือ 5.31% เนื่องจากปริมาณจ�าหน่าย 
น�้าดิบลดลง) ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจน�้าดิบได้ดี  
โดยเฉพาะค่าน�า้ดบิและค่าไฟฟ้า ท�าให้ต้นทนุขายน�า้ดบิลดลงจากปีก่อนจ�านวน 215.14 ล้านบาท 
หรือ 18.70% ท�าให้ก�าไรข้ันต้นโดยรวมลดลงเลก็น้อย จ�านวน 61.45 ล้านบาท หรอื 2.86% 
เป็น 2,083.50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น
จ�านวน 40.42 ล้านบาท โดยหลักจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายและอื่นๆ และต้นทุน
ทางการเงินสูงขึ้นจ�านวน 21.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจาก
เงนิกูย้มืของโครงการทีไ่ม่ได้จดัประเภทเป็นเงนิกูย้มืทีต่ัง้ขึน้เป็นทนุในปี 2560 จากเหตผุล
ข้างต้น ท�าให้บรษัิทฯ มกี�าไรสทุธิจ�านวน 1,232.02 ล้านบาท ลดลง 86.59 ล้านบาท หรอื 6.57% 
โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�านวน 1,221.18 ล้านบาท ลดลง 88.05 ล้านบาท 
หรือ 6.73% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
 โดยสรุปผลการด�าเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิลดลง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 เนือ่งจากปรมิาณน�า้จ�าหน่ายลดลง แต่บรษัิทสามารถควบคุม
ต้นทุนได้ดีโดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงขึ้นเป็น 51.67% และอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ 30.55% 
ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเป็น 
12.15% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 6.21% ลดลงจากปี 2559 
เนื่องจากก�าไรสุทธิลดลง และบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ 
ความต้องการใช้น�า้ในอนาคต ส�าหรบัสภาพคล่องของปี 2560 อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีน 
เงินทุนหมุนเวียนเร็ว และสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอัตราส่วนหนี้สิน 
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 0.88 เท่า จากการช�าระคืนเงินกู้ความสามารถในการช�าระหนี้
ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและ 
เงินต้น (DSCR) ที่ 2.26 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

ชื่อ

ประเภทธุรกิจ/
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ผลการด�าเนินงาน (ปี 2560)

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมลูจากนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ�าปี 2560
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1.5 Name/Type of Business/Location/Telephone and Fax and

 the proportion of 25% or more shares of juristic person held

 by the state enterprise

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

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html Information from Investor Relations in the topic of Description and  
Analysis of the Management in the year 2017
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1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญในรอบปี

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,613.22    6,271.66 7,336.50 (658.44) (10.50)

สินทรัพย์รวม 110,717.59 106,901.41 97,421.19 3,816.18 3.57

หนี้สินหมุนเวียน 9,719.80  11,534.60 8,616.97 (1,814.80) (15.73)

หนี้สินรวม 70,146.79 69,186.81 61,619.84 959.98 1.39

ส่วนของทุน 40,570.80 37,714.60 35,801.36 2,856.20 7.57

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 6,216.00   5,614.62   6,968.38 601.38 10.71

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน ดบ. จ่าย 
และภาษี (EBIT)

7,919.16   7,128.06   8,484.34 791.10 11.10

EBITDA 11,363.41 10,424.06 11,311.11 939.35 9.01

ก�าไรสุทธิ 5,999.61 4,787.69 6,149.09 1,211.92 25.31

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ  (%) 21.54 17.22 22.69 4.32 25.09

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 28.43 25.64 31.31 2.79 10.88

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.58 0.54 0.85 0.04 7.41

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระ 4.13 3.05 3.63 1.08 35.41

ดอกเบี้ย (เท่า)

อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย์ทัง้หมด (%) 5.42 4.48 6.31 0.94 20.98

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน) 8.00 8.00 9.00 0.00 0.00

อัตราส่วนหนี้สิน (%) 63.36 64.71 63.25 (1.35) (2.09)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.73 1.83 1.72 (0.10) (5.70)

2560 2559 2558

เปลี่ยนแปลง
ปี 2560 กับ 2559

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
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Unit : Million Baht

1.6  Financial Summary

Financial position and
operating performance

Current assets 5,613.22    6,271.66 7,336.50 (658.44) (10.50)

Total assets 110,717.59 106,901.41 97,421.19 3,816.18 3.57

Current liabilities 9,719.80  11,534.60 8,616.97 (1,814.80) (15.73)

Total liabilities 70,146.79 69,186.81 61,619.84 959.98 1.39

Equities 40,570.80 37,714.60 35,801.36 2,856.20 7.57

Operating profit 6,216.00   5,614.62   6,968.38 601.38 10.71

Earnings before interest, 
expense & tax (EBIT)

7,919.16   7,128.06   8,484.34 791.10 11.10

EBITDA 11,363.41 10,424.06 11,311.11 939.35 9.01

Net income 5,999.61 4,787.69 6,149.09 1,211.92 25.31

Financial Ratio

Net profit margin (%) 21.54 17.22 22.69 4.32 25.09

Operating profit margin (%) 28.43 25.64 31.31 2.79 10.88

Current ratio (times) 0.58 0.54 0.85 0.04 7.41

Interest coverage ratio (times) 4.13 3.05 3.63 1.08 35.41

Return on assets (%) 5.42 4.48 6.31 0.94 20.98

Average collection period (days) 8.00 8.00 9.00 0.00 0.00

Debt ratio (%) 63.36 64.71 63.25 (1.35) (2.09)

Debt to equity ratio (times) 1.73 1.83 1.72 (0.10) (5.70)

2017 2016 2015

Change in
2017 & 2018

Increase/
Decrease Percentage
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

 Factors effects on the main business.

 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบหลกัต่อกจิการภายใต้ความท้าทาย
ที่ส�าคัญ ได้แก่
 1. ปัญหาขาดแคลนน�้าดิบ เนื่องจากแหล่งน�้าดิบ 
ได้รบัผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลง 
สภาพอากาศแปรปรวนก่อให้เกดิปัญหาน�า้เสยี น�า้เค็ม น�า้ท่วม 
และภัยแล้ง
 2. ท่อเก่า อายกุารใช้งานนานช�ารดุหมดสภาพใช้งาน
ส่งผลกระทบต่ออัตราน�้าสูญเสีย
 3.  ต้นทนุน�า้ประปาทีซ่ือ้จากโครงการเอกชนร่วมลงทนุ
มีราคาสูง
 4.  ความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบผลติประปา
ขนาดใหญ่
 5. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ 
เร่งเพิ่มให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

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

 Trend and Industry in the future

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 3.3–3.8 โดยมีปัจจัย สนับสนุนจากการฟื้นตัวของ 
การส่งออกตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
และราคาสินค้าในตลาดโลก การขยายตัวของการลงทุน 
ภาครัฐที่อยู่ในเกณฑ์สูง การปรับตัวดีข้ึนของการผลิตสินค้า
เกษตรและราคาสนิค้าเกษตรทีย่งัอยูใ่นเกณฑ์ดขีึน้ การขยายตัว
ของภาคการท่องเที่ยวที่ยังสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
และการปรับตัวดีขึ้นของตลาดรถยนต์ในประเทศ
 ในอนาคตการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐ ความสนใจของต่างชาติ 
ท่ีจะลงทนุโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) แนวโน้ม 
ของตลาดผู ้บริโภคยุคดิจิทัลที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ในหลายประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย จีน และ 
กลุม่ประเทศอาเซยีนรวมทัง้ไทยได้ก่อให้เกดิโอกาสทางธรุกจิ
อย่างมหาศาล โดยจะน�าไปสูค่วามต้องการลงทนุในด้านต่างๆ 
ซ่ึงทัง้หมดจะช่วยส่งเสรมิการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชน
ในประเทศ  
 ปี 2560  กปภ. การประปาส่วนภูมภิาคมีจ�านวนผูใ้ช้น�า้
รวม 4.28 ล้านราย ปรมิาณน�า้จ�าหน่าย 1,232 ล้านลกูบาศก์เมตร
โดยเพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ�านวน 12 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็น 
เพิ่มร้อยละ 0.98 จากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมใช้น�้าจาก 
บ่อบาดาลมากขึน้ รวมทัง้นโยบายภาครฐัทีใ่ห้หน่วยงานต่างๆ 
เร่งเพิ่มการให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชนมากขึ้น  

 The economic situation in 2017 expected to 
expand 3.3-3.8 percent. The factors are supported 
from the recovery of the export in accordance with 
the partner countries economic recovery and the 
price of goods in the world market. Moreover, 
the expansion of thai government investment is  
so high criteria. The price of agicultural goods is  
better price. The expansion of Tourism supports  
Thai economic and domestic car market continuity.
 In the future, the investment in the construction 
of communication infrastructure’s government. 
The interest of the foreigners that invest in the 
Eastern Economic Corridor Development : EEC). 
The trend of the era of digital consumer market  
has grown quickly in many Asian countries.  
For example, Idian, China and the group of Asian  
Countries including Thailand that lead to the huge 
business opportunities both the demand of all sides 
of investment. All of these have promoted all sides 
of investment and the expansion of the domestic 
private investment.
 In the year 2017, The Provincial Waterworks 
Authority (PWA) has the water users 4.28 million 
people and the water volume is 1,232 million cubic 
metre that increase from the year 2016 as the  
quantity 12 million cubic metre or 0.98 percent  
due to the natural disaster. The trend of the industry 
has used the ground water including the government 
policy that regulates the departments speed up 
more service of the pipe water to the people.
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2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2560

 ผังโครงสร้างการบริหารงาน การประปาส่วนภูมิภาค

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560

29	พฤศจิกายน	2559	-	30	กันยายน	2560

2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2560

2.4 โครงสร้างอัตราก�าลัง ปี 2558-2560

2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
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2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2560

 ผังโครงสร้างการบริหารงาน การประปาส่วนภูมิภาค

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560

29 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560

2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2560

2.4 โครงสร้างอัตราก�าลัง ปี 2558-2560

2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
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29 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559-ปัจจุบัน) 
- รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ กปภ. 
 ตามมตคิณะกรรมการ กปภ. ในการประชมุ ครัง้ที ่12/2559 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559
- ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
 และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. 
- รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงาน
 ตามนโยบาย 
- รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�า้ 
- อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
 ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง 
  (มหานคร รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2556

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

ประสบการณ์การท�างาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รก.) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ต�าแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี 

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

กรรมการรักษาการในต�าแหน่ง

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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29	พฤศจิกายน	2559	-	30	กันยายน	2560

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2560

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559-ปัจจุบัน) 
- รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ กปภ. 
 ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชมุ ครัง้ที ่12/2559 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559
- ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
 และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. 
- รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงาน
 ตามนโยบาย 
- รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า 
- อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
 ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง 
  (มหานคร รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2556

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

ประสบการณ์การท�างาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รก.) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ต�าแหน่งงานปี 2560
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี 

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

กรรมการรักษาการในต�าแหน่ง

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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-  หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 พ.ศ. 2557
-  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ และ 
 ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
  (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557   
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
  รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง 
 (ผูน้�าเมอืง) รุน่ท่ี 1 มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช พ.ศ. 2559
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
  (TEPCoT) รุ ่นท่ี 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า 
 ร ่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
  กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย 
  พ.ศ. 2559

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
-  ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง
-  รองเลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
 ภาคใต้ (ศอบ.ต.) ส�านักนายกรัฐมนตรี

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี 

นายมณฑล  สุดประเสริฐ

นายมณฑล สุดประเสริฐ 

-  กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555-ปัจจุบัน)
-  ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  ประธานอนุกรรมการประเมนิผลการปฏบิติังานผูว่้าการ กปภ. 
-  รองประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
-  อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวศิวกรรมโยธา  
 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 
 สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 
 วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
-  หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101 พ.ศ. 2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
-  หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2) 
  ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
 -  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2556
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นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์

-  หลักสูตร Executive Program สถาบัน University  
 of Michigan Ross School Executive Education, 
  USA พ.ศ. 2550
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554
-  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ 
 ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
  (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560   

ประสบการณ์การท�างาน
-  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
-  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
-  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  อธิบดีกรมอนามัย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี 

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์

-  กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558-ปัจจุบัน) 
-  ประธานกรรมการอิสระ 
-  รองประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
-  รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้ว่าการ กปภ.  
-  อายุ 59 ปี 

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

พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

-  กรรมการ กปภ. 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)
-  ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์  
-  รองประธานกรรมการอิสระ 
-  รองประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  อนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
-  อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. 
-  อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-  ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  
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นายประยูร  รัตนเสนีย์

นายประยูร  รัตนเสนีย์

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่น 41 วิทยาลัยการปกครอง 
 พ.ศ. 2539
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44 
 สถาบันด�ารงราชานุภาพ พ.ศ. 2547

-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
  (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 พ.ศ. 2555 -2556
-  หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2560 

ประสบการณ์การท�างาน
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  



0
5
6

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต

ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต

-  กรรมการ กปภ. 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน) 
-  ประธานอนุกรรมการตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบาย 
-  รองประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ ์
 ร้องทุกข์ของ กปภ.
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
-  อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-  หลักสูตรนายต�ารวจสัญญาบัตร นบ.รบ. รุ่นที่ 15
-  หลักสูตรผู้น�าหน่วย ตชด. / การส่งก�าลังทางอากาศ
  (โดดร่ม)
-  หลักสูตร Public Sector Management 
 มหาวทิยาลัย Canberra ประเทศออสเตรเลยี พ.ศ. 2536
-  หลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่น 43 วิทยาลัยปกครอง พ.ศ. 2540
-  หลักสูตร Cleaner Production สถาบันเทคโนโลยี 
 แห่งเอเซีย (เอไอที)  พ.ศ. 2543
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47 
 สถาบันด�ารงราชานุภาพ พ.ศ. 2548 
-  หลักสูตร Senior Executive Development Program 
  GRIPS สถาบัน National Graduate Institute for  
 Policy studies ประเทศญี่ปุ่น
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
  (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 พ.ศ. 2555-2556 

-  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 
  วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 พ.ศ. 2559 
-  หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2560

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
-  นายอ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
-  นายอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
-  นายอ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
-  ผู้อ�านวยการส�านักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา 
 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบ.ต.)
-  ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
 กรมการปกครอง
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
-  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
-  รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  อธิบดีกรมการปกครอง 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  
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นายจรินทร์  จักกะพาก

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-   ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38 
 สถาบันด�ารงราชานุภาพ  
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

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

ประสบการณ์การท�างาน
-  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
-  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  

นายจรินทร์  จักกะพาก
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นายเวทย์  นุชเจริญ

-  กรรมการ กปภ. 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน) 
-  ประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  กรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
-  กรรมการอิสระ 
-  อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. 
-  อายุ  64  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ปริญญาโท พาณชิยศาสตรมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธรุกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  หลักสูตร Commercial Credit Skill Assessment 
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบัน 
 การเงิน รุ่นที่ 14 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร 
 และการเงินไทย พ.ศ. 2549  
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
  (TEPCoT) รุน่ที ่3 สถาบันวทิยาการทางการค้า พ.ศ. 2553 
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
  (วตท.) รุ่นที่ 18 
-  หลักสูตร RCP รุ่น 31
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2556  
-  หลักสูตร DAP รุ่น SEC
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2558  

ประสบการณ์การท�างาน
-   ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดกลาง 
 ภาคกลาง-ภาคตะวันออก 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
-  ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
 ภาคกลาง-ภาคตะวันออก-ภาคใต้ 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
 สายงานธรุกจิขนาดกลาง  ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
-  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
 สายงานธรุกจิขนาดกลาง  ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
-  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อาวุโส ผู้บรหิารสายงานธรุกจิ 
 รายย่อยฯ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
-  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ากัด
-  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งงานปี 2560
-   กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยฟูดส์  จ�ากัด (มหาชน) 
-  กรรมการ บรษิทั ศรสีวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ�ากดั (มหาชน)  
-  กรรมการ 
 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย
-  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท สระบุรีเท็คนิค คอนกรีต จ�ากัด 
-  ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
  (มหาชน)
-  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 แห่งประเทศไทย
-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI 
-  กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด
-  กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด
-  ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เหมราช คลีนวอเตอร์ จ�ากัด 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  

นายเวทย์  นุชเจริญ
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นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขากฎหมายเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย (นบท.) 
 ส�านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1  
 กระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2553
-  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด 
  รุ่นที่ 31 ส�านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2556 
-  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
  รุน่ที ่20 สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุตธิรรม 
  พ.ศ. 2558

-  หลักสูตร DCP รุ่น 124 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2552
-  หลักสูตร BMD รุ่น 3 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2559
-  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ และ 
 ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
  (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560   

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
-  รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 และระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง  

ต�าแหน่งงานปี 2560
-  ทีป่รกึษาด้านกฎหมายและระเบยีบการคลงั กรมบญัชกีลาง
-  กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
-  กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
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นายเสรี  ศุภราทิตย์  

-  กรรมการและเลขานุการ กปภ. 
 (ตามมติคณะกรรมการ กปภ. 
 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559-30 ก.ค. 2560) 
-  อนกุรรมการกฎหมาย และการอทุธรณ์ร้องทกุข์ของ กปภ. 
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  อนุกรรมการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และความรบัผดิชอบต่อ 
 สังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  อนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
-  ลาออกจากต�าแหน่งผู้ว่าการ กปภ. 
 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ค. 2560 
-  อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมชลประทานและชายฝั่ง
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที)
-  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง มหาวิทยาลัย Tohoku 
 ประเทศญี่ปุ่น
-  หลกัสูตร DCP  รุน่ที ่85 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
 บริษัทไทย พ.ศ. 2550

-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
  รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2555 
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2560

ประสบการณ์การท�างาน
-   รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 
- ผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยาน
 สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
-   ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
-  อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-  คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ต�าแหน่งงานปี 2560
-   ผู้ว่าการ กปภ.

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี 

นายเสรี  ศุภราทิตย์
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นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์

นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ (รก.ผวก.)

-  กรรมการและเลขานุการ กปภ. (ตามมติคณะกรรมการ 
  กปภ. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555-ปัจจุบัน) 
-  อนกุรรมการกฎหมาย และการอทุธรณ์ร้องทกุข์ของ กปภ. 
  ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 30 ก.ค. 2560-ปัจจุบัน 
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  อนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
-  รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. 
 ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2560-ปัจจุบัน
-  อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตร Diploma in Sanitary Engineering  
 (with Distinction), International Institute for  
 Hydraulic and Environmental, Delft, the  
 NETHERLANDS พ.ศ. 2531
-  หลักสูตร Certificate, Water Supply Engineering 
  Training Course Foundation de Leau, La Souteraine, 
  FRANCE พ.ศ. 2531 
-  หลักสูตร Certificate, Computerized System for 
  Water Business, British Council Program Thames 
  Water Head Office, Reading, ENGLAND พ.ศ. 2534
-  Certificate, Seminar on the Use of Consulting 
  Services, Asian Development Bank Bangkok, 
  THAILAND พ.ศ. 2543

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

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2) กปภ. 
-   รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ. 

ต�าแหน่งงานปี 2560
-   รองผู้ว่าการ (วิชาการ) 
-   รักษาการแทนผู้ว่าการ 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  
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คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2560

ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

นายเธียรชัย ประมูลมาก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Mr. Thienchai Pramoonmark

Deputy Governor (Strategic Plan) 

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

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายเสรี ศุภราทิตย์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Mr. Seree Supratid

Governor

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
 และชายฝั่ง Tohoku University 
- หลักสูตรการประชุมชลประทานโลก 
 ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ว่าการ กปภ.
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นางสาวประภา พวงแก้ว

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss. Prapa Poungkeaw
Deputy Governor (Finance)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 
-  หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR  
 MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
 การคลัง 
-  หลักสูตร  PROFESSIONAL CONTROLLER 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชินูปถัมภ์ 
-  หลักสูตร UPDATE รายงานทิศทางของนักบัญชีไทย 
 กับ AEC บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
-  หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO 
    สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชินูปถัมภ์ 
-  หลักสูตร เจาะลึกเศรษฐกิจและมาตรฐานบัญชีอาเซียน 
  สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์  

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr. Somchai Montburinont 
Deputy Governor (Technical Affairs)

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

ประสบการณ์ท�างาน
-  รองผู้ว่าการ (วิชาการ) 
-  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) 
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2)
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นายกฤษฎา ศังขมณี

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Mr. Kritsada Sunkhamani
Deputy Governor (Administration)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-  หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
-  หลักสูตร ภาวะผู้น�า : สู่การยกระดับผลประกอบการ 
  ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
-  หลักสูตร ก้าวไกล CEO 
 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
-  หลกัสตูร พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐัฯ 
  ส�านักอัยการสูงสุด และส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

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

นายชโยดม กาญจโนมัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

Mr. Chayodom Kanchanomai
Deputy Governor (Operation 1) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปรญิญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑติ 
  สาชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  หลักสูตร ก้าวไกล CEO 
 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
-  หลักสูตร TEMASEK FOUNDATION WATER 
 LEADERSHIP ประเทศสิงคโปร์ Temasek Foundation 

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
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นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Miss Tassanee Saetia
Deputy Governor (Operation 2)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-  หลกัสูตร การเมอืงปกครองในระบบฯ นกับรหิารระดบัสงู 
  สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลกัสตูร เจาะลึกรฐับาลในอาเซยีนกบัโอกาสทางการค้าฯ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
-  หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 องค์กรภาครัฐ
-  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
  สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
-  หลกัสตูร พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐัฯ 
  ส�านักอัยการสูงสุด และ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

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

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Mr. Eakachai Attakanna
Deputy Governor (Operation 3)

คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  หลักสูตร ภาวะผู้น�า : สู่การยกระดับผลประกอบการ
   ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์ท�างาน
-  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
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นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

Mr. Chompol Chokeponguedomchai
Deputy Governor (Operation 4)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท M.I.P., STUTTGART UNIVERSITY 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR  
 MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
 การคลัง
-  หลักสูตร URBAN WATER SERVICE MANAGEMENT & 
  HRD, JICA เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบการณ์ท�างาน
-  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Deputy Governor (Operation 5)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-  หลกัสตูร ADVANCE MANAGEMENT COURSE WATER 
  LEADER, K-Water  สาธารณรัฐเกาหลี
-  หลักสูตร NO-DIG BANGKOK SUMMIT 2013, 
 The International Society for Trenchless

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.

นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)

Mr. Bumrungsak Chingwangtakor
Assistant Governor (Office of Governor)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Niwat Satitkanchana
Assistant Governor (Information Technology)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

Mrs. Surattana Boonpienpol
Assistant Governor (Office of Corporate 
Communications and Customer Service)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Ajchariya Apaiwongse
Assistant Governor (Finance) 
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นายวรวุฒิ  เป้าศิลา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

Mr. Voravuth  Paosila
Assistant Governor (Administration 2)

นายวุฒินันท์  โพธิ์ทองนาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr. Vutinun  Pothongnark
Assistant Governor (Technical Affairs)

นายพิสิฐ  หงส์วณิชย์กุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Mr. Pisit  Hongvanishkul
Assistant Governor (Strategic Plan)

นายวิโรจน์  ใบแก้ว 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

Mr. Wirote Baikaew 
Assistant Governor (Office of the Auditors)
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ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิเขต 1-10

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง 
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

Mr. Surachai  Cheapaeng
Director (Regional Office 1)

นายประกอบ  พิทยาภรณ์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

Mr. Prakob  Pittayaporn
Director (Regional Office 2) 

นายจักรพงศ์  ค�าจันทร์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

Mr. Chakrapong  Kamchan
Director (Regional Office 3)

นายบุญยก  คงกิจ
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

Mr. Bunyok  Kong-git
Director (Regional Office 4)
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นายมงคล วัลยะเสวี
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

Mr. Mongkol  Valyasevi
Director (Regional Office 5)

นายเสริม  หึกขุนทด
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

Mr. Serm  Heukkhuntod
Director (Regional Office 6)

นายทวีวัฒน์  นิ่มวรพันธุ์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 

Mr. Thaweewat  Nimvorapan
Director (Regional Office 7)
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นายสฤษฎ์  อสนีจารึกจิต
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

Mr. Sarid  Asaneejarugjit 
Director (Regional Office 8)

นายหลักชัย  พัฒนเจริญ
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

Mr. Lakchai  Pattanajareon
Director (Regional Office 9)

นายกิติเทพ  เลขะวิพัฒน์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Mr. Kitithep  Leakhavipat
Director (Regional Office 10)
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�าปี 2560 

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาการ กปภ.

นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

นายวิโรจน์ เสือทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

นายวิชาญ นิ่งน้อย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
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รายนามผู้บริหาร ประจ�าปี 2560

  1. นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการผู้ว่าการ กปภ.

  2. นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

  3. นางสาวประภา พวงแก้ว รองผู้ว่าการ (การเงิน)

  4. นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร)

  5. นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

  6. นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

  7. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

  8. นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

  9. นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

10. นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)

11. นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

12. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

13. นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

14. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

15. นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

16. นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

17. นายวรวุฒิ เป้าศิลา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

18. นายนิธิศ ทองสอาด ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

19. นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

20. นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

21. นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

22. นายอดุลย์ แสงทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23. นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

24. นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

25. นายจิรายุ ชยางศุ ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

26. นางปัทมา หวังวิวัฒนา ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

27. นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

28. นางลัดดาวรรณ แสงเจือ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

29. นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

30. นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

31. นายจ�าเนียร เมืองจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน�้า

32. นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาการ กปภ.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
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33. นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

34. นางจุฬาทิพ พลกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

35. นายสุรชัย เล็บสิงห์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

36. นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 1

37. นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 2

38. นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 3

39. นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 4

40. นางนาตยา เสาวธารพงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 5

41. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

42. นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

43. นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

44. นายบุญยก คงกิจ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

45. นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

46. นายเสริม หึกขุนทด ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

47. นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

48. นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

49. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

50. นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

51. นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

52. นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

53. นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

54. นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

55. เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

56. นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

57. นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

58. นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

59. นายวิโรจน์ เสือทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

60. นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

61. นายวิชาญ นิ่งน้อย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

62. นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

63. นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

64. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  (ชั้นพิเศษ)

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.         ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

การประปาส่วนภูมิภาค - 3 3

สายงานผู้ว่าการ 1 1

สายงานส�านักผู้ว่าการ 2 2

ส�านักผู้ว่าการ 23 23

สายงานส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 2 2

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 40 40

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 18

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 80

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 35 35

สายงานส�านักตรวจสอบ 13 13

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 21 21

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค 44 44

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) 5 5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 31 31

ฝ่ายประเมินผลองค์กร 34 34

ฝ่ายแผนงานโครงการ 47 47

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 28 28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) 5 5

ฝ่ายการเงินและบัญชี 90 90

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 33 2 35

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) 16 16

ฝ่ายวิศวกรรม 106 106

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 129 129

ฝ่ายทรัพยากรน�้า 44 44

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) 5 5

ส�านักวิทยาการ กปภ. 75 75

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 29 29

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 73 73

หน่วยงาน
ผู้ว่าการ รวมพนักงาน ลูกจ้าง

ประจ�า
ลูกจ้าง

รายเดือน

จ�านวนบุคลากร
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หน่วยงาน
ผู้ว่าการ รวมพนักงาน ลูกจ้าง

ประจ�า
ลูกจ้าง

รายเดือน

จ�านวนบุคลากร

ฝ่ายอ�านวยการ 74 74

ฝ่ายกฎหมาย 52 52

ส�านักปฏิบัติการ 1 14 14

ส�านักปฏิบัติการ 2 16 16

ส�านักปฏิบัติการ 3 15 15

ส�านักปฏิบัติการ 4 16 16

ส�านักปฏิบัติการ 5 14 14

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 876 19 895

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 1,051 21 1,072

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 753 23 776

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 799 26 825

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 672 12 8 692

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 772 43 815

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 594 18 612

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 625 37 662

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 737 27 764

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 718 20 738

รวม - 8,830 248 8 9,086
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.         ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

การประปาส่วนภูมิภาค 1 5 6

สายงานผู้ว่าการ 1 1

สายงานส�านักผู้ว่าการ 3 3

ส�านักผู้ว่าการ 21 21

สายงานส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 2 2

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 42 13 55

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 19

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 79 79

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 37 37

สายงานส�านักตรวจสอบ 13 13

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 22 22

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค 48 48

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) 6 6

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 37 37

ฝ่ายประเมินผลองค์กร 33 33

ฝ่ายแผนงานโครงการ 48 48

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 29 29

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) 5 5

ฝ่ายการเงินและบัญชี 92 92

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 34 2 36

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) 15 15

ฝ่ายวิศวกรรม 106 106

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 135 135

ฝ่ายทรัพยากรน�้า 45 1 46

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) 5 5

ส�านักวิทยาการ กปภ. 75 75

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล 31 31

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 74 74

หน่วยงาน
ผู้ว่าการ รวมพนักงาน ลูกจ้าง

ประจ�า
ลูกจ้าง

รายเดือน

จ�านวนบุคลากร
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ฝ่ายอ�านวยการ 85 85

ฝ่ายกฎหมาย 53 53

ส�านักปฏิบัติการ 1 15 15

ส�านักปฏิบัติการ 2 16 16

ส�านักปฏิบัติการ 3 16 16

ส�านักปฏิบัติการ 4 17 17

ส�านักปฏิบัติการ 5 15 15

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 891 19 910

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 1,080 23 1,103

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 786 28 814

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 815 22 837

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 679 13 8 700

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 791 43 834

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 607 20 627

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 634 42 676

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 759 28 787

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 741 26 767

รวม 1 9,062 280 8 9,351

หน่วยงาน
ผู้ว่าการ รวมพนักงาน ลูกจ้าง

ประจ�า
ลูกจ้าง

รายเดือน

จ�านวนบุคลากร
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.         ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

การประปาส่วนภูมิภาค 1 5 6

สายงานผู้ว่าการ 3 3

สายงานส�านักผู้ว่าการ 3 3

ส�านักผู้ว่าการ 23 23

สายงานส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 2 2

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 42 12 54

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 18

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 81 81

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 35 35

สายงานส�านักตรวจสอบ 12 12

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 23 23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค 49 49

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) 3 3

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 37 37

ฝ่ายประเมินผลองค์กร 36 36

ฝ่ายแผนงานโครงการ 47 47

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 28 28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) 5 5

ฝ่ายการเงินและบัญชี 90 90

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 31 31

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ) 12 12

ฝ่ายวิศวกรรม 112 112

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 136 136

ฝ่ายทรัพยากรน�้า 45 45

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) 6 1 7

ส�านักวิทยาการ กปภ. 70 1 71

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล 28 28

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 76 76

หน่วยงาน
ผู้ว่าการ รวมพนักงาน ลูกจ้าง

ประจ�า
ลูกจ้าง

รายเดือน

จ�านวนบุคลากร
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ฝ่ายอ�านวยการ 81 81

ฝ่ายกฎหมาย 53 53

ส�านักปฏิบัติการ 1 16 16

ส�านักปฏิบัติการ 2 13 13

ส�านักปฏิบัติการ 3 18 18

ส�านักปฏิบัติการ 4 15 15

ส�านักปฏิบัติการ 5 16 16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 845 57 902

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 1,071 6 1,077

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 766 28 794

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 794 5 799

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 603 36 639

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 768 28 796

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 595 10 605

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 620 39 659

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 751 42 793

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 732 27 759

รวม 1 8,815 0 292 9,108

การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วย : บาท

หน่วยงาน
ผู้ว่าการ รวมพนักงาน ลูกจ้าง

ประจ�า
ลูกจ้าง

รายเดือน

จ�านวนบุคลากร

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง 4,059,007,548.32 4,089,784,586.88 4,350,439,718.81

 

ประเภทรายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
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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
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(หน่วย : ล้านบาท)

3.1  ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

3.2  หนี้เงินกู้ ของ กปภ.

(หน่วย : ล้านบาท)

3.3  การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

ทุนประเดิม 2,204.44 2,204.44 2,204.44

งบประมาณอุดหนุน 30,919.65 30,919.65 30,919.65

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 7,756.49 4,728.48 2,740.89

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (309.78) (137.97) (63.62)

รวมทุน 40,570.80 37,714.60 35,801.36

2560 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี

762.87 - -

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน - 953.81 -

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

- 1,000.00 -

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 13,460.00 12,360.00 12,600.00

รวมหนี้เงินกู้ 14,222.87 14,313.81 12,600.00

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ 2,971.60 2,800.00 3,057.00

รวมเงินน�าส่งรัฐ 2,971.60 2,800.00 3,057.00

2560

2560

2559

2559

2558

2558
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(Unit : Million Baht)

3.1  Capital and structure of PWA's shareholders

3.2  PWA's Loans

(Unit : Million Baht)

3.3  Remittance Payment

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) 7,756.49 4,728.48 2,740.89

Other components of owner’s equity (309.78) (137.97) (63.62)

Total Equity 40,570.80 37,714.60 35,801.36

2017 2016 2015

Current portion of long-term loans from
financial institutions

762.87 - -

Long-term loans from financial institutions - 953.81 -

Current portion of long-term loans-PWA’s bond - 1,000.00 -

Long-term loans-PWA’s Bond 13,460.00 12,360.00 12,600.00

Total Loans 14,222.87 14,313.81 12,600.00

Remittance Payment 2,971.60 2,800.00 3,057.00

Total Remittance 2,971.60 2,800.00 3,057.00

2017

2017

2016

2016

2015

2015



0
8
4

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

4.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2560-2563

4.2 การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

 Cooperates with Public Private Partnership (PPP)

4. การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต
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4.1  โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2560-2563

1. ปีงบประมาณ 2560 7,257,749,300    

1.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอดุหนนุ 75% : เงนิรายได้ 25%) 1,270,840,200    

 1 3 กาญจนบุรี - ท่ามะกา 748,598,200 561,448,650 187,149,550  -  รอลงนามสัญญา
 2 6 ชัยภูมิ - (บ้านเขว้า) 522,242,000 391,681,500 130,560,500  -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ

1.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอดุหนนุ 75% : เงนิรายได้ 25%)  365,780,100
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ       

 1 3 กาญจนบุรี (เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี) 288,791,000 216,593,250 72,197,750  -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ
 2 7 นครพนม (เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม) 76,989,100 57,741,825 19,247,275  - อยูร่ะหว่างการส�ารวจออกแบบ

1.3 ปรับปรุงขยาย (เงินกู้ในประเทศ 100%) 5,621,129,000    

 1 6 ขอนแก่น - น�้าพอง (ส่วนที่ 1 - 3) 2,227,929,000 - - 2,227,929,000 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ
 2 1 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 - 2 3,393,200,000 - - 3,393,200,000 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ

2. ปีงบประมาณ 2561 10,192,107,700    

2.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :  7,788,416,000
เงินกู้ในประเทศ 25%)  รองรับ EEC    

 1 1 ชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี)  4,589,095,000 3,441,821,250 - 1,147,273,750 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ
   ระยะที่ 1 - 2 (รองรับ EEC) 
 2 1 บ้านฉาง (รองรับ EEC) 1,514,700,000 1,136,025,000 - 378,675,000 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ
 3 1 “พนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) -  1,684,621,000 1,263,465,750 - 421,155,250 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ
   (คลองนา) - (เทพราช)  (รองรับ EEC)” 

2.2 ปรับปรุงขยาย - งบกลุ่มภาค  2,403,691,700
(เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)     

 1 7 อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวล�าภู 2,138,400,000 1,603,800,000 - 534,600,000 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ
 2 5 นราธิวาส 200,745,000 150,558,750 - 50,186,250 -  รอลงนามสัญญา
 3 9 เวียงเชียงของ 64,546,700 48,410,025 - 16,136,675 -  อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ 
   (รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)

3. ปีงบประมาณ 2562 1,676,219,000    

3.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :  296,598,000
เงินกู้ในประเทศ 25%) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    

 1 5 สุไหงโกลก - (ตากใบ)  296,598,000 222,448,500 - 74,149,500
   (เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส)  

3.2 ปรับปรุงขยายเพื่อรองรับแผนงานบูรณาการ 1,379,621,000       อยู่ระหว่าง
เสริมสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิภายใน        การจัดสรรงบประมาณ
ประเทศ (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)   

 1 4 นครศรีธรรมราช 1,379,621,000 1,034,715,750 - 344,905,250 

4. ปีงบประมาณ 2563 4,880,025,000    

4.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :  1,591,936,000
เงินกู้ในประเทศ 25%)    

 1 4 เกาะสมุย ระยะที่ 2 1,591,936,000 1,193,952,000 - 397,984,000 

 4.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% :  1,500,000,000
เงินกู้ในประเทศ 25%)  รองรับ EEC    

 1 1 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (รองรับ EEC) 1,500,000,000 1,125,000,000 - 375,000,000 

 4.3 ปรับปรุงขยายเพื่อรองรับแผนงานบูรณาการ 1,788,089,000       อยู่ระหว่างการจัดเตรียม
เสริมสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิภายใน        ความพร้อมโครงการ
ประเทศ (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)       

 1 9 แม่สาย - (แม่จัน) - (ห้วยไคร้) - (เชียงแสน) 916,094,000 687,070,500 - 229,023,500.000  
 2 4 กระบี ่- (หนองทะเล) - (เขาพนม) ระยะที ่1 - 2 871,995,000 653,996,250 - 217,998,750.000  

ล�าดับ กปภ.
ข.

กปภ. สาขา วงเงินลงทุนเต็ม
โครงการ (บาท)

สถานะโครงการ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินกู้ในประเทศ

งบประมาณที่มาของเงินทุน



086 รายงานประจ�าปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

การร่วมด�าเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวน 6 โครงการ
1.  การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOOT  (Build-Own-Operate-Transfer)1

-  วนัเริ่มซือ้ขายน�า้ประปา วนัที่ 15 ต.ค. 2541 ถงึ 14 ต.ค. 2566
- ก�าลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสูตรการค�านวณและอตัราค่าน�า้   
 จะเปลีย่นแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค  และมกีารก�าหนด 
 ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี
- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ. สาขาปทุมธานี สาขารังสิต
  สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี

- วันเริ่มซื้อขายน�า้ประปา วนัที่ 1 เม.ย. 2546 ถงึ 31 ม.ีค. 2571
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสูตรการค�านวณและอตัราค่าน�า้          
 จะเปลี่ยนแปลงทกุปี ตามดชันีราคาผู้บริโภค  และมกีารก�าหนด 
 ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี
- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา

1.1 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา 
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. สาขา 
 ปทุมธานีและสาขารังสิต
 จังหวัดปทุมธานี  

1.2 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ.
 สาขาฉะเชิงเทรา                  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา   

25 ปี
31 ส.ค. 2538

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บจก. ประปาปทุมธานี

บจก. ประปาฉะเชิงเทรา

4,337
(เงินลงทุนสัญญาเดิม)

775
(เงินลงทุนสัญญาใหม่)

654

4.2  การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

กิจกรรม บริษัทร่วมทุน มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
สญัญา/ลงวนัที่

เงื่อนไขสัญญา
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การร่วมด�าเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวน 6 โครงการ (ต่อ)
2.  การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO  (Build-Own-Operate)2

-  วนัเริ่มซือ้ขายน�า้ประปา วนัที่ 7 เม.ย. 2544 ถงึ 6 เม.ย. 2574
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้ 
 จะเปลีย่นแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด   
 ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี
- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ. สาขาราชบุรี 
 และสาขาสมุทรสงคราม

- วันเริม่ซื้อขายน�า้ประปา วันที ่15 ธ.ค. 2543 ถงึ 14 ธ.ค. 2568
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด น�า้ผิวดนิจ�านวน 16,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 และ น�้า RO จ�านวน 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสูตรการค�านวณและอตัราค่าน�า้ 
 จะเปลีย่นแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด 
   ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี
- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ. สาขาภูเก็ต

-  วนัเริม่ซือ้ขายน�า้ประปา วนัที ่21 ก.ค. 2547 ถงึ 20 ก.ค. 2577
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสูตรการค�านวณและอตัราค่าน�า้ 
 จะเปลีย่นแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด 
   ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี
- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ. สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย 
  สาขาสมุทรสาคร และสาขานครปฐม 

2.1 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ.
 สาขาราชบุรีและ
 สาขาสมุทรสงคราม 
 จังหวัดราชบุรี และ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

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

30 ปี
23 มิ.ย. 2542

10 ปี
28 ต.ค. 2542
สัญญาแก้ไข

เพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี 
27 ธ.ค. 2548

30 ปี
21 ก.ย. 2543

บจก. เอ็กคอมธารา

บจก. R.E.Q. Water
Services

บริษัท วีเคซีเอส
(ประเทศไทย) จ�ากัด
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บมจ. ทีทีดับบลิว 

  781

  690

8,375

กิจกรรม บริษัทร่วมทุน มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวนัที่

เงื่อนไขสัญญา
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การร่วมด�าเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวน 6 โครงการ (ต่อ)
3.  การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO  (Build-Transfer-Operate)3

- วนัเริ่มซือ้ขายน�า้ประปา วนัที่ 12 ก.ค. 2549 ถงึ 11 ต.ค.  2574
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสูตรการค�านวณและอตัราค่าน�า้ 
 จะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดชันรีาคาผู้บริโภค และมกีารก�าหนด 
 ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี
- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ. สาขาระยอง

3.1 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาระยอง จังหวัดระยอง

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เทียม

593

หมายเหตุ : 1 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุกบั กปภ. ในระบบผลติและระบบจ�าหน่ายน�า้ประปา โดยเอกชนด�าเนนิการออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
   ด�าเนินการผลิตดูแลรักษาระบบผลิตและโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาสัญญาร่วมทุน
 2 BOO (Build-Own-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างระบบผลิต - จ่ายน�้าประปา พร้อมทั้งด�าเนินการผลิตและขายน�้าให้แก่ กปภ. ในลักษณะ Bulk Sale โดยเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
  ทั้งหมดตลอดอายุสัญญา
 3 BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นโครงการทีใ่ห้เอกชนร่วมลงทนุก่อสร้างระบบผลติ - จ่ายน�า้ประปา และโอนทรัพย์สนิให้แก่ กปภ. ทันททีีก่่อสร้างเสรจ็โดย กปภ. จะให้เอกชนเป็นผูผ้ลติน�า้ประปาขาย 
  ให้แก่ กปภ.

กิจกรรม บริษัทร่วมทุน มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
สญัญา/ลงวนัที่

เงื่อนไขสัญญา
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4.2  Cooperates with Public Private Partnership (PPP).

1.  Public Private Partnership (PPP)  in the term of BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).1

PWA cooperates with Public Private Partnership (PPP) that six projects have 500 million baht up.

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

-  The contract commenced from 1 April 2003 to 
 31 March 2028.
-  The production capacity is 37,200 cubic metre/day.
-  The water price rate is specified from the  
 calculation formula and changed customer price 
 index (CPI) every year. So, the minimum water  
 quantity purchased  are  determined.
-  The water distribution area is Chachoengsao 
 Waterworks.

1.1 Public Private Partnership
 (PPP)  produce tap water  
 in order to sell   
 Pathumthani Waterworks  
 and Rungsit Waterworks.

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

25 years.
31 Aug 1995.

25 years.
9 Nov 2000.

Pathumthani Co., Ltd.

Chachoengsao Co., Ltd.

4,337
(Old Investment Fund)

  775
(New Investment Fund)

  

654

Activity Cooperated Company Value of Project.
(Million baht)

Duration of 
Contract./

Assign a date 
to.

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

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

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

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

30 years.
23 June 1999.

10 years
28 October 

1999
that is 

amended 
contract to 
extend to

25 years 27 
December 

2005.

Egcomthara Co., Ltd.

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

  781

  690

Activity

2.  Public Private Partnership (PPP)  in the term of BOO (Build-Own-Operate).2

PWA cooperates with Public Private Partnership (PPP) that six projects have 500 million baht up.

Activity Cooperated Company Value of Project.
(Million baht)

Duration of 
Contract./

Assign a date 
to.

Term of contract.
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3. Public Private Partnership (PPP)  in the term of BTO (Build-Transfer-Operate).3

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

2.3 Public Private Partnership 
  (PPP) produces tap water 
  in order to sell 
 Omnoi Waterworks,
 Sampharn Waterworks and 
  Samutsakorn Waterworks. 

30 years
21 September 

2000.

VKCS Co., Ltd.
(Thailand) is changed

into 
Thai Tap Water public

Co., Ltd.
At the present named 
TTW public Co., Ltd.

8,375

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

3.1 Public  Private Partnership 
  (PPP) produces tap  water 
   in  order to sell 
 Rayong Waterworks.          

25 years   
14 March 

2006.

The group of UU
Consortium.

593

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

PWA cooperates with Public Private Partnership (PPP) that six projects have 500 million baht up.

Activity Cooperated Company Value of Project.
(Million baht)

Duration of 
Contract./

Assign a date 
to.

Term of contract.

Activity Cooperated Company Value of Project.
(Million baht)

Duration of 
Contract./

Assign a date 
to.

Term of contract.
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5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

5.2 ภาพรวมการด�าเนินงาน

 Financial Analysis Report

5. ผลการด�าเนินงานขององค์กร
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 การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน�้าประปาในพื้นที่ในส่วนภูมิภาค 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) มีการบริหารจัดการพื้นที่บริการ แบ่งเป็น 5 ภาค 10 กปภ. เขต และ 234 กปภ. สาขา ผลการด�าเนินงาน กปภ. 
มีผู้ใช้น�้ารายใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 มีผู้ใช้น�้ารายใหม่เพิ่มข้ึน 204,250 ราย ท�าให้ กปภ. มีผู้ใช้น�้าในปี 2560 
รวม 4,286,252 ราย มีปริมาณน�้าจ�าหน่ายรวม 1,232.071 ล้านลูกบาศก์เมตร การด�าเนินงานของ กปภ. ในปี 2560  
มุ่งเน้นการสร้างรายได้ควบคู่กับการตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยในปี 2560 กปภ. ได้ลงทุนในโครงการปรับปรุงขยาย 
ระบบประปา โครงการปรับปรุงเส้นท่อ โครงการพัฒนาแหล่งน�้า โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังรับโอน และโครงการ 
วางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ เพิ่มโอกาส
ในการใช้น�า้สะอาดในการอปุโภคบริโภคของประชาชนในพืน้ท่ีห่างไกล รวมถึงการก่อสร้างระบบประปาโครงการเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อเป็น 
การตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประเทศ
อาเซียน 
 นอกจากนี ้เพ่ือความมัน่คงและย่ังยนืในการผลติและจ่ายน�า้ประปาในปี 2560 กปภ. ได้จดัท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจในการบริหารจัดการน�้าของประเทศ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 
เพื่อร่วมมือในการจัดหาแหล่งน�้าเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบผลิตน�้าประปาอย่างเพียงพอ MOU กับกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงมีภารกิจ 
ในการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาทางหลวง เพือ่บรูณาการการวางท่อประปากบั การสร้าง รกัษาพืน้ผิวทางหลวงอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และ MOU กับหน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม งานด้านพัฒนา 
ระบบน�้า โดยเฉพาะการผลิตน�้าประปาจากน�้าทะเล (Desalination) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน�้าประปาให้ตอบสนอง
ความต้องการใช้น�้าทั่วทั้งภูมิภาค และลดข้อจ�ากัดด้านแหล่งน�้าที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 รวมถึง การนวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 
โดยสนับสนุนพนักงานของ กปภ. คิดค้นชิ้นงานนวัตกรรม มอบรางวัล และขยายผลนวัตกรรมน�าไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร 
เช่น ระบบติดตามผลและแจ้งเตือนความผิดปกติการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่านระบบคลาวด์ การติดตั้งวาล์วควบคุม
แรงดัน (Pressure Reducing Valve : PRV) เครื่องดักฝุ่นละอองสารเคมีในขบวนการผลิตน�้าประปา เครื่องบันทึก 
ปริมาณการใช้น�้าผ่านมาตรวัดแบบ Infrared เพื่อวิเคราะห์น�้าสูญเสีย ชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่าย ชุดวัดความขุ่น 
ด้วยระบบกระเจิงแสง เป็นต้น 
 กปภ. ได้ส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการทกุปี ในปี 2560 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้น�า้ต่อการให้บริการของ กปภ. 
มีผลคะแนนการประเมินที่ระดับ 4 ซึ่งในปี 2560 กปภ. ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการให้บริการ 
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยปรับปรุงศูนย์บริการซ่อมท่อประปาให้มีความคล่องตัวภายใต้โครงการศูนย์ประปาทันใจ 
โดยจัดส่งมิสเตอร์ประปาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ

5.1  รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
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 ในการให้บริการตรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนา PWA Contact Center 1662 
ให้เช่ือมโยงกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook Line Website และ Application 
Spond และเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ “Thailand 4.0” และการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน�ามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC :  
Government Easy Contact Center) มาปรบัปรงุกระบวนการให้บรกิาร และพฒันาปรบัปรงุช่องทางการท�าธรุกรรมกบั กปภ. 
โดยจัดท�า PWA Mobile Application 1662 เพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และติดต่อรับบริการจาก กปภ.  
ได้ทุกที่ทุกเวลา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบ Smart Service โดยเช่ือมโยงข้อมูลของลูกค้ากับฐานข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการท�าธุรกรรมกับ กปภ. 
 ในปี 2560 กปภ. ได้ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ขององค์กรที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในระบบประปา ความพร้อมและความเช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ 
และจัดการคุณภาพน�้า และความได้เปรียบขององค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน น�าไปใช้ในการจัดท�ากิจกรรม CSR ได้แก ่
1) การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�้าของชุมชนให้สะอาด 
สวยงาม 2) การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจผู้บริโภค โดยจัดท�ากิจกรรมในโครงการรณรงค์ปลูกจิตส�านึกในระดับครอบครัว
หรือหน่วยงานให้ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า โดยออกหน่วยตรวจซ่อมระบบประปาภายในบ้าน และร่วมศึกษาการใช้น�้าอย่างประหยัด
ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ค่ายลูกเสือ จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นต้น เพื่อร่วมปรับปรุงระบบประปาภายในหน่วยงานดังกล่าวให้มีการใช้น�้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และปลูกป่า
รกัษาต้นน�า้ในโครงการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศน์ป่าและน�า้ภาคเหนอื ณ อทุยานแห่งชาตภิหูนิร่องกล้า อ�าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก 
และโครงการ กปภ. ปลกูป่าต้นน�า้เพ่ือแผ่นดินเทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ อทุยานแห่งชาติ
กุยบุรี อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



0
9
5

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นองค์กรท่ีให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชน ซ่ึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่าง 
ต่อเนือ่งทัง้ในด้านคณุภาพของน�า้ประปา และการเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารแก่ประชาชน ปัจจบุนัได้แบ่งสายการปฏบิตังิาน
ออกเป็น 5 ภาค หน่วยงานสนับสนุน 10 เขต หน่วยปฏิบัติการและบริการ 234 สาขา และหน่วยบริการย่อย 347 หน่วย 
ในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อท�าหน้าที่ส�ารวจ  จัดหาแหล่งน�้าดิบ 
ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา 24 ชั่วโมงควบคู ่กับการพัฒนาคุณภาพน�้าประปา พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน�้า 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 ในปีงบประมาณ 2560 กปภ. ด�าเนินงานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) แผนปฏิบัติ
โดยขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภำพและบริกำรที่เป็นเลิศ” (Customers  
are delighted with water quality and excellent services) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ด้านการผลิตจ่ายน�้า ด้านการบริการลูกค้า และด้านการเงิน) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและผลักดันตามค่านิยม พันธกิจ 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ความยั่งยืนของ กปภ. และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
 
   ผลการด�านินงานด้านการเงิน 

 กปภ. มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีส�าคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)  
โดยถอืหุน้ร้อยละ 40.20 และได้น�าเสนองบการเงนิตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ และมาตรฐานการบญัชีทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  
โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ข้อ 3  
และ ข้อ 5 (3.5 และ 5.5)
 ผลการด�าเนินงานของ กปภ. ในปี 2560 มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�านวน 5,827.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 
จ�านวน 4,713.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,114.45  ล้านบาท หรือร้อยละ 23.64 โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน จ�านวน 
6,216.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 601.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  จ�านวน 5,614.62 ล้านบาท

5.2  ภาพรวมการด�าเนินงาน



0
9
6

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

  รายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2560 จ�านวน 27,855.24 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 59.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนเนือ่งจากในปีนีม้รีายได้จากการจ�าหน่ายน�า้และบรกิารสทุธ ิเพิม่ขึน้ 263.02 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.02 
สาเหตุส่วนหน่ึงเป็นผลจากปริมาณการจ�าหน่ายน�้าเพิ่มข้ึน จ�านวน 11.39 ล้านลูกบาศก์เมตร และรายได้ค่าติดตั้ง 
และวางท่อ ลดลง 203.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61

2560

ปี 2560 ปี 2559

25,943.47 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ 25,680.45

1,911.77 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ 2,115.07

27,855.24 รวม 27,795.52

รายได้จากการด�าเนินงาน

93.14%

6.86%

2559

92.39%

7.61%

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการด�าเนินงาน
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   ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน จ�านวน 21,639.24 ล้านบาท  ลดลง 541.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.44  เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา จากการลดลงของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิตลดลง 527.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.25 เนื่องจาก 
ค่าซื้อน�้าดิบลดลง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการอัตราน�้าสูญเสียในการค�านวณประมาณการหนี้สิน
จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าจ้างและบริการ วัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุงและอื่นๆ ลดลงจ�านวน 480.16 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.22 เป็นผลมาจาก กปภ. ได้มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เพ่ิมขึ้น  
จ�านวน 380.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.05 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เพิ่มข้ึน 260.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37  
และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.22 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.20

2560 2559

ปี 2560 ปี 2559

5,869.15 วัสดุการผลิต 6,396.91

5,106.33 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,726.06

4,350.44 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 4,089.78

2,086.53 ค่าไฟฟ้า 2,082.31

871.99 ค่าจ้างและบริการ 880.25

1,160.36 วัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง 1,435.91

1,551.86 ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ 1,730.75

642.58 อื่นๆ 838.93

21,639.24 รวม 22,180.90

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

2.97% 3.78%
7.17% 7.80%
5.36% 6.47%
4.03% 3.97%
9.64% 9.39%

20.10% 18.44%

23.60% 21.31%

27.13% 28.84%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
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 รายได้ทีไ่ม่เก่ียวกบัการด�าเนินงานปี 2560 เพ่ิมข้ึน 191.53 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11.48  เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 
โดยในปีนี้ มีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 84.74 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.46 รายได้รับบริจาคจากเอกชน
ตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 34.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.87 รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชีลดลง 3.38 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 1.50 และรายได้เงินปันผล เพิม่ขึน้ 35.67 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11.28 เนือ่งจาก บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 จ�านวน 180.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท  
(ในช่วงปีงบประมาณ 2560 ของ กปภ.) และมีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จ�านวน 153.82 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 20.06 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 69.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 และรายได้ดอกเบี้ยรับลดลง 24.18 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 36.44   

2560 2559

ปี 2560 ปี 2559

632.89 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี 548.15

351.77 รายได้เงินปันผล 316.10

249.14 รายได้ค่าปรับ 110.93

221.34 รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี 224.72

194.67 รายได้อื่น 264.16

168.12 รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี 133.57

42.17 ดอกเบี้ยรับ 66.35

0.03 รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ 4.62

1,860.13 รวม 1,668.60

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับด�าเนินงาน

2.27% 0.28%
9.04% 3.98%

10.47% 8.00%
11.90% 15.83%

13.47%
13.39%

6.65%

18.91%
18.94%

34.02% 32.85%

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับด�าเนินงาน
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    ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น  21.70  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 13.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ เพิ่มข้ึน 21.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164.54 ขาดทุนจาก 
การจ�าหน่ายสินทรัพย์ ลดลง 45.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.22 ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 34.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 
ค่าปรับจ่ายคืน เพิ่มขึ้น 12.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 213.90 และต้นทุนวัสดุท่ีจ�าหน่าย ลดลง 0.84 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 21.32  

2560 2559

ปี 2560 ปี 2559

76.07 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 42.01

70.72 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 116.35

18.52 เงินค่าปรับจ่ายคืน 5.90

3.10 ต้นทุนวัสดุที่จ�าหน่าย 3.94

8.43 ขาดทนุจากการปรับมลูค่าคงเหลือสินทรัพย์ (13.06)

176.84  รวม 155.14

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

43.02%

39.99%

10.47%
 1.75%
 4.77%

-8.41%

27.08%

74.99%

 3.80%
 2.54%

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

ปี 2560 ปี 2559

91,360.60 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 85,215.15

11,206.00 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 12,243.36

5,613.22 สินทรัพย์หมุนเวียน 6,271.66

1,422.54 อื่นๆ 2,056.01

1,115.23 เงินลงทุนระยะยาว 1,115.23

110,717.59  รวม 106,901.41

สินทรัพย์

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

2560 2559

 1.01%
 1.28%
 5.07%

10.12%

82.52%

79.71%

11.46%

 5.87%
 1.92%
 1.04%
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 หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�านวน 70,146.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึน  
959.98  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39  ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1.  รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 2,158.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.31 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี 
เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ส�าหรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเพิ่มข้ึน โดยแสดงไว้เป็นรายได ้
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน 
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา
 2.  หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ลดลง 594.52 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 4.37  เนือ่งจาก กปภ. ได้ถือปฏบัิตติามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  
 3. หน้ีสินหมุนเวียน ลดลง 1,814.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.73 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ลดลง 1,262.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.19 กปภ. จ่ายช�าระหนี้พันธบัตรรัฐบาล ปี 2553 จ�านวนเงิน 1,000 ล้านบาท  
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 762.86 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 549.41 ล้านบาท  
คิดเป็น ร้อยละ 37.54 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง 83.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 เงินล่วงหน้าค่าติดตั้งวางท่อลดลง 
29.49 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7.32 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก�าหนดภายใน 1 ปี เพิ่มข้ึน 51.53 ล้านบาท  
คดิเป็น ร้อยละ 9.47 เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน ค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 123.58 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 26.22 และเงินน�าส่งรฐั 
ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 171.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.46  
 4. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 276.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 และรายได้รับบริจาคจาก
ราชการรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 738.66 คิดเป็นร้อยละ 21.68 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาคจาก 
การรับโอนทรัพย์สิน เป็นรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้ 
เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา

ปี 2560 ปี 2559

19,692.20 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 17,533.23

 13,460.00 พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 12,360.00

 13,020.41 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13,614.93

 9,719.80 หนี้สินหมุนเวียน 11,534.61

 4,145.84 รายได้รับบริจาคจากราชการรอการรับรู้ 3,407.18

 3,859.68 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาฯ 4,166.49

 2,541.14 รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ 2,264.62

 2,021.62 เงินประกันการใช้น�้า
และประกันตัวพนักงาน

1,944.95

 1,620.32 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,363.90

0.00 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 953.81

65.77 อื่นๆ 43.08

70,146.78 รวม 69,186.80

2560 2559
หนี้สิน

 2.88%
 1.97%
 2.81%

 2.31%

 1.38% 0.10%

 0.06%

 3.62%  3.27%
 5.50%  6.02%
 5.91%  4.93%

13.86% 16.67%

18.56% 19.68%

19.19% 17.87%

28.07% 25.34%

หนี้สิน
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 5. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ลดลง 306.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 เนื่องจาก กปภ.  
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย ์
ที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงหนี้สินฯ ที่ลดลงเกิดจากในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการค�านวณประมาณการหนี้สินจาก 
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
 6.  เงินประกันการใช้น�้าและเงินประกันตัวพนักงาน เพิ่มข้ึน 76.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 เนื่องจากผู้ใช้น�้า 
เพิ่มขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งเพิ่มขึ้น
 7.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 256.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน โดยการประมาณจ�านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังาน
จะได้รับจากการท�างานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2560 2559

ปี 2560 ปี 2559

30,919.65 งบประมาณอุดหนุน 30,919.65

7,756.50 ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 4,728.48

2,204.44 ทุนประเดิม 2,204.44

(309.78) องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (137.97)

40,570.81 รวม 37,714.60

ส่วนของทุน

-0.76%

 5.43%

19.12%

76.21%

-0.37%

 5.85%

12.54%

81.98%

ส่วนของทุน

ส่วนของทุน
 ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2560 มีจ�านวนรวมท้ังสิ้น 40,570.81 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 2,856.21 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.57 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1.  ทุน ประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุนจ�านวน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดิมจ�านวน 2,204.44 ล้านบาท  
รวมเป็นทุน จ�านวน 33,124.09 ล้านบาท 
 2.  ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 7,756.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,028.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.04  
เกิดจากโอนผลก�าไรส�าหรับปี 2560 จ�านวน  5,999.61 ล้านบาท หักด้วยน�าเงินส่งรัฐ ปี 2560 จ�านวน  2,971.60 ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
 กปภ.  มแีหล่งทีม่าของเงนิทนุทีส่�าคัญส�าหรบัปี 2560 ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ จ�านวน 2,658.91 ล้านบาท 
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้จ�านวน 19,692.20 ล้านบาท และพันธบัตร กปภ. จ�านวน 13,460 ล้านบาท 
 การใช้ไปของเงินทนุทีส่�าคัญ ได้แก่  เงินสดในการด�าเนนิงานจ�านวน 2,606.33 ล้านบาท ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์จ�านวน 
91,360.60 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�านวน 11,206 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ เงินลงทุนระยะยาวอื่น
จ�านวน 1,115.23 ล้านบาท
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 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ส�าหรับปี 2560 มีจ�านวน 11,485.96 ล้านบาท ประกอบด้วย
 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน จ�านวน 12,114.72 ล้านบาท รายการ
ที่ส�าคัญ ได้แก่ เงินสดรับจากก�าไรสุทธิจ�านวน 5,999.61 ล้านบาท และจากรายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับปีที่ไม่ใช่เงินสด 
จ�านวน  6,115.11 ล้านบาท ได้แก่ รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร  และหนี้สินด�าเนินงานจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจ�านวน 8,332.14 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 2,545.56 ล้านบาท เนื่องจาก กปภ. น�ารายได้ส่งรัฐ 2,800 ล้านบาท  
จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าจ�านวน 1,922.18 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว จ�านวน 1,635.75 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน 
524.28 ล้านบาท และเงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 2,791.85 ล้านบาท และรับเงินจาก
พันธบัตรและเงินกู้ยืม ระยะยาว 1,544.79 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,658.91 3,921.23

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 19,692.20 17,533.23

รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้ 2,541.14 2,264.62 

รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้ 4,145.84 3,407.18

พันธบัตร กปภ.     13,460.00 13,360.00

-  ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี   1,000.00

-  ก�าหนดช�าระมากกว่า 1 ปี                                                   13,460.00 12,360.00

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดในการประกอบการ 2,606.33 1,998.07

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     91,360.60    85,215.15

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง      11,206.00 12,243.36

กิจกรรมด�าเนินงาน                                                             11,485.96
กิจกรรมลงทุน                                                                         (8,332.14)
กิจกรรมจัดหาเงิน                                                                (2,545.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                               608.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด                   1,998.07

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด                       2,606.33

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2560 มีจ�านวน 2,606.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 608.26 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับปี 2559 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง  สรุปได้ดังนี้

               2560              2559

               2560              2559

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) – สุทธิ   ปี 2560
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5.2  Financial Analysis Report

Overall operating performance
Provincial Waterworks Authority (PWA) is responsible for providing a service in public utility and water 

supply with the commitment to continuously improve the quality of water supply and service efficiency. 
PWA currently divides its operation lines into 5 areas with 10 supporting regional offices covering service  
and operation areas of 234 branches and 356 sub-branches in 74 provinces nationwide (except Bangkok, 
Nonthaburi and Samut Prakarn). Its main tasks include surveying and providing raw water sources as well as 
producing, delivering and distributing 24-hour water supply. Besides PWA continues to improve the  
quality of tap water and develop water supply and distribution systems to be efficient and effective with 
customer-centric approach.

In budget year 2017, PWA has driven its operation according to the corporate strategic plan issue no. 3 
(2017-2021) with a goal to achieve a vision “Customers are delighted with water quality and excellent  
services” as its 4 Strategic Issues (Learning and Development, Water supply, Customer Service and Finance, 
which must be in line with and connected to each other and drive core values and missions towards  
the vision and sustainability of PWA as a High Performance Organization (HPO).

Financial achievement
PWA has a significant investment in the associated firm, i.e. Eastern Water Development and   

Management Public Company Limited by holding 40.20 percent of the total shares. PWA presented  
the financial statements which had been prepared in accordance with the Thai Financial Reporting  
Standards issued and improved by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage  
of His Majesty the King to be in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS).

The financial statements comprised the statement of financial position in which the equity method 
is applied as at 30 September 2017 and the statement of comprehensive income for the year ended 
30 September 2017 as presented in the Notes to the financial statements for the year ended  
30 September 2017, clause 3 and 5 (3.5 and 5.5). From its operating result in 2016, PWA has net income 
amounted to Baht 5,827.80 million when compared to Baht 4,713.35 million in 2016, increased  
Baht 1,114.45 million or 23.64 percent. While the operating profit of 2017 was Baht 6,216.00 million,  
increased Baht 601.38 million or 10.71 percent when compared to Baht 5,614.62 million in 2016.
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2017

Year

2017

Year

2016

25,943.47 Income from sales and service 25,680.45

1,911.77 Income from installation and piping               2,115.07

27,855.24 Total 27,795.52

Operating Income

93.14%

6.86%

2016

92.39%

7.61%

Revenue and expense

Operating Income

 The operating income for the year 2017 amounted to Baht 27,885.24 million, an increase of 
Baht 59.72 million or 0.21 percent when compared to the previous year due to an increase in revenue  
from water sale and service of Baht 263.02 million or 1.02 percent, which was partially caused by the  
rising quantity of water distribution of 11.39 million cubic meters. However, the revenue of installation  
and piping decreased by Baht 203.30 million or 9.61 percent.
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2017 2016

Year

2017

Year

2016

5,869.15 Manufacturing Materials                     6,396.91

5,106.33 Depreciation and amortization           4,726.06

4,350.44 Expense on employees                       4,089.78

2,086.53 Electricity expense                              2,082.31

871.99 Wages and service                                880.25

1,160.36 Operating material and maintenance 1,435.91

1,551.86 Cost of installation and piping         1,730.75

642.58 Others 838.93

21,639.24 Total 22,180.90

Operating expense

2.97% 3.78%
7.17% 7.80%
5.36% 6.47%
4.03% 3.97%
9.64% 9.39%

20.10% 18.44%

23.60% 21.31%

27.13% 28.84%

Operating expense

The operating expense of Baht 21,639.24 million had decreased Baht 541.66 million or 2.44 percent 
from the previous year due to the decrease in core expenses comprising material costs decreased by  
Baht 527.76 million or 8.25 percent as a result of a decrease of the purchasing costs of raw water.  
Besides there was a change of assumption in estimating loss rates in the calculation of provision for joint 
venture agreement, wage and service, costs of operating materials and maintenance, leading to a total 
decrease of Baht 480.16 million or 15.22 percent due to PWA’s policy in controlling expenses. However, 
there was an increase of depreciation and amortization Baht 380.27 million or 8.05 percent,  
while the expenses on personnel and electricity also increased Baht 260.66 million or 6.37 percent and  
Baht 4.22 million or 0.20 percent respectively.
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2017 2016

Year

2017

Year

2016

632.89 Unearned government fund income              548.15

351.77 Dividend income                                           316.10

249.14 Penalty income                                             110.93

221.34 224.72

194.67 Other income  264.16

168.12 133.57

42.17 Interest    66.35

0.03 Compensation and fine                                    4.62

1,860.13 Total 1,668.60

Non-operating income

2.27% 0.28%
9.04% 3.98%

10.47% 8.00%
11.90% 15.83%

13.47%
13.39%

6.65%

18.91%
18.94%

34.02% 32.85%

Non-operating income

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

Unearned public sector donation income   

Unearned private sector donation income   
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2017 2016

Year

2017

Year

2016

76.07 Other expense  42.01

70.72 Loss on sales of assets                               116.35

18.52 Penalty refund 5.90

3.10 Cost of material to be sold                             3.94

8.43 Loss on asset revaluation         (13.06)

176.84  Total 155.14

Non-operating expense

43.02%

39.99%

10.47%
 1.75%
 4.77%

-8.41%

27.08%

74.99%

 3.80%
 2.54%

Non-operating expense

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

2017

Year

2016

91,360.60 85,215.15

11,206.00 12,243.36

5,613.22 6,271.66

1,422.54 2,056.01

1,115.23 1,115.23

110,717.59  Total 106,901.41

Assets

Financial status

Assets

2017 2016

 1.01%
 1.28%
 5.07%

10.12%

82.52%

79.71%

11.46%

 5.87%
 1.92%
 1.04%

Property, plant and equipment-Net

Assets under construction 

Current Assets

Others

Long-term investment                                                                                           

The total assets as of 30 September 2017 were Baht 110,717.59 million, an increase of  
Baht 3,816.18 million or 3.57 percent. The details of the transaction increased/decreased when  
compared to the previous year are as follows:   

1.  Property, plant and equipment-net increased Baht 6,145.45 million or 7.21 percent, mainly  
an increase in building and construction.

2.  Assets under construction decreased Baht 1,037.36 million or 8.47 percent.
3.  Current assets decreased Baht 658.44 million or 10.50 percent consisting of
 3.1 Cash and cash equivalents of Baht 2,606.33 million, an increase of Baht 608.26 million or  

  30.44 percent.
 3.2  Cash at bank with limitations of Baht 1,148.07 million, a decrease of Baht 828.32 million or  

  41.91 percent comprising
  -  Deposits and benefits from PWA water usage guarantee fund amounted to Baht 648.63 million
  - Bank deposit to guarantee employee welfare of Baht 499.44 million
 3.3  Accounts receivable and other receivables amounted to Baht 1,450.83 million, a decrease  

  of Baht 553.94 million or 27.63 percent.
 3.4  Material balance amounted to Baht 375.25 million, an increase of Baht 106.52 million or  

  40.08 percent
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Year

2017

Year

2016

19,692.20 17,533.23

 13,460.00 12,360.00

 13,020.41 13,614.93

 9,719.80 11,534.61

 4,145.84 3,407.18

 3,859.68 4,166.49

 2,541.14 2,264.62

 2,021.62 1,944.95

 1,620.32 1,363.90

0.00 953.81

65.77 43.08

70,146.78 Total 69,186.80

2017 2016
Liabilities

 2.88%
 1.97%
 2.81%

 2.31%

 1.38% 0.10%

 0.06%

 3.62%  3.27%
 5.50%  6.02%
 5.91%  4.93%

13.86% 16.67%

18.56% 19.68%

19.19% 17.87%

28.07% 25.34%

Liabilities

Unearned government fund income                

PWA Bond                                   

Financial lease liabilities                                   

Current liabilities                                               

Unearned public sector donation income          

Provision on joint venture agreement                 

Unearned private sector donation income         

Fund to guarantee water usage and 
employee’s position

Employee benefit obligation                             

Long-term loan from financial institutes             

Others

Total liabilities as at 30 September 2017 were Baht 70,146.78 million, increased Baht 959.95 million 
or 1.39 percent from the previous year. The details were as follows:

1. Unearned government fund income has an increase of Baht 2,158.97 million or 12.31 percent, 
according to the principles of recording the increasing appropriated government fund for new projects  
increasing in the same year. It was presented as an unearned government fund income in the non-current 
liabilities and gradually recognized as the government fund income over its useful life in conformity  
with the basis in depreciation estimate. 

2.  Liabilities under the financial lease have a decrease of Baht 594.52 million or 4.37 percent  
because PWA has to comply with Thai Accounting Standard 17 (TAS 17) on Leases (Revised 2015), affected 
by the joint venture agreement.

3.  A decrease in the current liabilities of 1,814.81 million baht or 15.73 percent comprising a decrease 
of trade accounts payable and other accounts payable Baht 1,262.32 million baht or 32.19 percent,  
PWA debt payment of 2010 government bonds Baht 1,000 million, an increase of long-term loan due  
within one year Baht 762.86 million, a decrease of other current liabilities Baht 549.41 million or 37.54 percent, 
a decrease of accrued expenses Baht 83.15 million or 5.81 percent, a decrease of advance payment of  
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installation and piping Baht 29.49 or 7.32 percent, an increase of liabilities under financial lease due  
within one year Baht 51.53 million or 9.47 percent, an increase of Board of Directors and employees’  
deferred bonus Baht 123.58 million or 26.22 percent and an increase of the remittance payables to the 
Ministry of Finance Baht 171.60 million or 7.46 percent.

4.  Unearned private sector donation income has an increase of Baht 276.52 million or 12.21 percent, 
and unearned public sector donation income has an increase of 738.66 or 21.68 percent in conformity  
with the criterion for recording the donation assets and the transfer of assets as unearned private and  
public sectors donation income in the non-current liabilities and recognized as a revenue income over  
its useful life in accordance with the basis in the depreciation estimate.

5.  Provision on private joint venture agreements has a decrease of Baht 306.81 million or 7.36 percent 
due to the fact that PWA has adhered to Thai Accounting Standard 37 (TAS 37) (Revised 2015) on Provision, 
contingent liabilities and contingent assets, a decrease of liabilities in 2017 has been due to the change  
of the assumptions in the calculation of provision from joint venture investment.

6.  Fund to guarantee water usage and to guarantee employees’ position has an increase of  
Baht 76.67 million or 3.94 percent due to an increasing number of water users and new employees  
and employees under rotation from which more guarantee has been required.

7. Employee benefit obligation has an increase of Baht 256.42 million or 18.80 percent because  
PWA has to comply with Thai Accounting Standard 19 (TAS 19) on employee benefits by estimating  
the amount of future benefits that employees will receive from PWA throughout the working period up to 
the retirement year in the future according to actuarial basis.
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2017 2016

Year

2017

Year

2016

30,919.65 Contribution from the government     30,919.65

7,756.50 Unappropriated retained earnings      4,728.48

2,204.44 Capital  2,204.44

(309.78) Other components of equity                (137.97)

40,570.81 Total 37,714.60

Equities

-0.76%

 5.43%

19.12%

76.21%

-0.37%

 5.85%

12.54%

81.98%

Equities

(137.97)

The equities as at 30 September 2017 totaled Baht 40,570.81 million, an increase of Baht 2,856.21 million 
or 7.57 percent, the details of the increase or decrease when compared to the previous year are as follows:

1. Capital comprises contribution from the government of Baht 30,919.65 million and initial capital 
of Baht 2,204.44 million, totaling Baht 33,124.09 million.

2. Unappropriated retained earnings (loss) of Baht 7,756.50 million, an increase of Baht 3,028.02 million 
or 64.04 percent as a result of the transfer of 2017 gain or loss amounting to Baht 5,999.61 million,  
less income contributed to the government of Baht 2,971.60 million.
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Unit : Million Baht
Sources of funds

Sources of funds and uses of funds

Uses of funds

Accounts payable-trade and others  2,658.91 3,921.23

Unearned government fund income  19,692.20 17,533.23

Unearned private sector donation income  2,541.14 2,264.62 

Unearned public sector donation income  4,145.84 3,407.18

PWA bonds     13,460.00 13,360.00

-  Maturing within 1 year   1,000.00

-  Maturing over 1 year                                                   13,460.00 12,360.00

Unit : Million Baht

Operating cash  2,606.33 1,998.07

Property, plants and equipment     91,360.60    85,215.15

Assets under construction    11,206.00 12,243.36

PWA has important sources of funds in 2017 such as accounts payable-trade and others amounted 
to Baht 2,658.91 million, unearned government fund income of Baht 19,692.20 million, and PWA bonds of 
Baht 13,460.00 million.

As for important uses of fund are operating cash amounted to Baht 2,606.33 million, property, plants 
and equipment of Baht 91,360.60 million, assets under construction of Baht 11,206.00 million and other 
long-term investment of Baht 1,115.23 million.

2017           2016

2017           2016
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Unit : Million Baht

Change in cash flow

Operating activities                                                             11,485.96
Investment activities                                                                         (8,332.14)
Financing activities                                                              (2,545.56)
Cash and cash equivalents - Net increase                               608.26
Cash and cash equivalents at the beginning                    1,998.07

Cash and cash equivalents at the end of                       2,606.33

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

Net cash received from operating activities for the year 2017 amounted to Baht 11,485.96 millon  
consisting of:

Operating profit before changes in operating assets and liabilities amounted to Baht 12,114.72 million. 
Major items were cash received from net profit of Baht 5,999.61 million and from yearly adjustment of  
non-cash profits amounting to Baht 6,115.11 million including bad debts and doubtful accounts and  
depreciation of fixed assets as well as operating liabilities from accounts payable and other payables,  
accrued expenses and other current liabilities.

Net cash used in investment activities amounted to Baht 8,332.14 million, mostly invested in fixed  
assets, assets under construction of water supply improvement project and advance payment for construction

Net cash used in financing activities was Baht 2,545.56 million since PWA contributed revenue to the 
government of Baht 2,800 million, lease liabilities of Baht 1,922.18 million, payment for long-term loans of 
Baht 1,635.75 million, interest payment of Baht 524.28 million and unearned government fund income of 
2,791.85 million baht and income from bond and long-term loans of Baht 1,544.79 million.

Cash Flow Received (Paid) – Net 2017
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6.1 การบริหารความเสี่ยง

6.2 การควบคุมภายใน

6.3 การตรวจสอบภายใน

6.  การบริหารจัดการองค์กร



1
1
6

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

 แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และ ยทุธศาสตร์ชาต ิ
20 ปีของประเทศ เน้นย�้าการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม 
อย่างยั่งยืน  น�าไปสู่นโยบาย Thailand 4.0  โมเดลแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
 เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาระดับชาติ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ของประเทศ รับนโยบายภาครัฐต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้าประปาทุกครัวเรือนและมีสุขอนามัยที่ดี  ให้ความส�าคัญ
กับการน�าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กร  เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่  
 กปภ. น�าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาประยุกต์ใช ้
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนทั่วทั้งองค์กร เริ่มจากรวบรวมปัจจัยน�าเข้าท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
ก�าหนดเป็นกรอบบริหารความเสี่ยง ก�าหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ 
ความเสี่ยง และบริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการท่ีเหมาะสมและคุ้มค่า  
ถ่ายทอดความเสี่ยงไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงผ่านการสื่อสารจากคู่มือบริหารความเสี่ยง กปภ. เพื่อปลูกฝังให้เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังติดตามและทบทวน 
แผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ก�ากับ ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสีย่งได้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม บรรลเุป้าหมาย สรปุผลการด�าเนนิงาน 
ปี 2560 ดังนี้

   ด้านการด�าเนินงาน

	 1.	 การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบ
  ด้วยปริมาณน�้าต้นทุนคงเหลือปี 2559 และปริมาณน�้าฝนท่ีเพิ่มข้ึนทุกพื้นท่ีส่งผลให้ปี 2560 ไม่มี กปภ. สาขา 
ประสบปัญหาภยัแล้งอย่างรนุแรงเช่นทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม กปภ. ยังคงเฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์โดยศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง ก�าชับทุก กปภ. สาขาเตรียมพร้อมและมีมาตรการป้องกัน 
เหตกุารณ์ล่วงหน้า โดยการสบูส�ารองน�า้ดิบเข้าสระเกบ็น�า้ให้เพียงพอ ขุดลอกขยายแหล่งน�า้ดบิเพือ่เพ่ิมความจปุรมิาณน�า้กกัเกบ็ 
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นขอรับจัดสรรน�้าเพิ่มเติม ตลอดจนส�ารวจแหล่งน�้าส�ารองของภาคเอกชน สาธารณะ หรือ 
หน่วยงานอื่น รวมทั้งแหล่งน�้าบาดาลที่มีศักยภาพเพื่อท�าการขุดเจาะบ่อบาดาล น�าไปใช้วางแผนบริหารจัดการน�้าระยะยาว 
แบบยั่งยืน  

	 2.		การผลิตและจ่ายน�้าให้เพียงพอและทั่วถึง
  กปภ. มภีารกิจจดัหาน�า้ประปาให้มอีปุโภคบรโิภคทกุครวัเรอืนตามแผนพฒันาประเทศ และร่วมบรูณาการโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอื่นรองรับการพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในอนาคต โดยจัดท�าแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development : EEC) ในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ
เร่งเพิ่มก�าลังการผลิตและขยายเขตจ่ายน�้ารองรับการขยายตัวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 
10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส  
นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้าสะอาดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  กปภ. ได้พัฒนาระบบประปาวิชาการ เทคโนโลยี 
ไปสูพ่ืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่เป็นการบรูณาการความร่วมมอืตามกลไกประชารัฐในการพฒันาความเจรญิจากทกุฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

6.1  การบริหารความเสี่ยง
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 3.			การบริหารจัดการลดน�้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
  ปัจจุบันความท้าทายการบริหารจัดการน�้าสูญเสียของ กปภ. ยังคงเป็นเรื่องการรักษาระดับอัตราน�้าสูญเสียลดลง 
ให้คงที่ เน่ืองจากพื้นที่การให้บริการกระจายทั่วประเทศ ท�าให้เกิดการแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดน�าไปลงทุนขยาย 
ระบบท่อประปาเพิ่มขึ้น จึงไม่สามารถเน้นการควบคุมอัตราน�้าสูญเสียในระบบได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการบริหารจัดการ 
น�้าสูญเสียต้องพิจารณาเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าการลงทุน ปี 2560 กปภ. จ้างบริหารจัดการน�้าสูญเสีย ส�าหรับ กปภ.  
สาขาขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนซื้อน�้าและปริมาณน�้าสูญเสียสูง ซ่ึงเมื่อสิ้นสุดสัญญามีนโยบายควบคุมบริหารจัดการเองด้วย  
4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. ความรวดเร็วและคุณภาพการซ่อมแซม (Speed and Quality of Repairs) 2. การจัดการแรงดัน-
อัตราการไหล (Pressure & Flow Management) 3. ควบคุมน�้าสูญเสียเชิงรุก (Active Leakage Control)  4. การบริหาร 
จัดการทรัพย์สินและท่อโดยการ (Pipeline and Assets Management) กปภ. น�าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการลดน�้าสูญเสีย 
มากขึ้น โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลน�้าสูญเสียให้เป็นไปตามแนวทางแผนลดน�้าสูญเสียระยะยาว เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย 
ลดอัตราน�้าสูญเสียไม่เกินร้อยละ 24 ในปี 2565  

	 4.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น�้า
  จากแนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยพร้อมกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู ่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรได้ตามความคาดหวัง 
ของลกูค้า กปภ. ปรบัเปลีย่นโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนนุองค์กรสูก่ารเป็น PWA 4.0 ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการด�าเนนิงาน
ครอบคลุมกระบวนการท�างานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น�้าระบบสารสนเทศ 
ด้านผู้ใช้น�้า (Customer Information System : CIS) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและสามารถใช้บริการได้ทุกสาขา 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ภายใต้แนวคิด “กปภ. สำขำดิจิทัล”  
สอดรับพฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัลสามารถด�าเนินธุรกรรมและเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร น�าร่องพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก จ�านวน กปภ. 13 สาขา  และจะขยายครอบคลุมทุกสาขาในอนาคต

   
   ด้านการเงิน

	 5.	 สร้างรายได้ให้เพียงพอและควบคุมต้นทุนด�าเนินงานให้เหมาะสม
  การด�าเนินงานภายใต้ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินของปี 2559 ได้แก่ โครงการประชารัฐ การยกเลิกค่าน�้าข้ันต�่า   
นโยบายเพ่ิมเงินลงทุนโครงการการวางท่อขยายเขต นโยบายการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ไปยงัพืน้ทีเ่ศรษฐกจิแห่งใหม่  พฒันาระบบ
ประปาเชิงสังคม ที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
กปภ. เฝ้าระวังตดิตามและบรหิารความเสีย่งทางการเงนิอย่างใกล้ชดิ โดยมคีณะท�างานเพิม่ปรมิาณน�า้จ�าหน่าย ก�าหนดมาตรการ
แก้ไขด้านรายได้ ปรับการลงทุนในโครงการที่ได้กระแสเงินสดเร็ว เร่งเพิ่มรายได้จากการขยายเขตและผู้ใช้น�้ารายใหญ่  
ขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  ส�าหรับด้านค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กปภ. มีการทบทวนปรับลดและควบคุมค่าใช้จ่าย
โดยมีคณะท�างานควบคุมค่าใช้จ่าย รวบรวมวิเคราะห์สาเหตุและก�าหนดมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและ 
เป็นประโยชน์มากที่สุด 
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 การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) มนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัขององค์กรตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการควบคมุภายใน โดยถอืว่าการควบคมุภายในเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิตังิานประจ�าวนั เพือ่ให้พนกังานมวีนิยัและปฏิบตัติาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการรายงานทางการเงินและการด�าเนินงานที่มิใช่การเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จึงได้ก�าหนดให้
ทุกหน่วยงานประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มส่ีวนร่วมในการปรบัปรุงการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ โดยการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของมาตรการควบคมุท่ีมอียู่ 
พร้อมทั้งจัดท�าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผ่านโปรแกรมระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ท่ีได้พัฒนาขึ้น 
โดยได้น�าหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�านักคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 มาใช้ก�าหนดเป็นแนวทางการจัดท�าคู ่มือการควบคุมภายในของ กปภ. (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ภายใต ้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้ว่าการเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูง 
ของทุกสายงานเป็นกรรมการ ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายจัดวางระบบการควบคุมภายใน และปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ให้มีประสิทธิผลอย่างสม�า่เสมอ ร่วมกบัคณะท�างานควบคมุภายในระดับหน่วยงานท�าหน้าทีก่�ากบัดูแลการจดัท�าแผนและตดิตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน ตลอดจน 
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถน�ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ 
 กปภ. มีการจัดโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม ทั้งในลักษณะการแบ่งตามภาระงาน
และตามพืน้ที ่เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็และท่ัวถงึ ซึง่ในปี 2560 กปภ. ได้ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร  
โดยเพิ่มกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ส�าหรับการแบ่งแยกหน้าที ่
ได้ก�าหนดให้สามารถสอบยนัการปฏิบติังานระหว่างกนัได้ (Check & Balance) เพ่ือมใิห้บุคคลหรอืหน่วยงานเดียวกนัปฏิบัตหิน้าท่ี
ในทกุขัน้ตอนทีเ่ส่ียงต่อความเสยีหายหรอือาจเกดิข้อผดิพลาด รวมถงึก�าหนดขอบเขตอ�านาจในการอนมุตัสิ�าหรบัแต่ละต�าแหน่ง
อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร จ�ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงสูง และระบบสารสนเทศท่ีส�าคัญอย่างรัดกุม 
และเพียงพอ จดัท�ารายการกระทบยอดบญัช ีและการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ เพ่ือประเมินผลและวางแผนการด�าเนนิงาน 
ร่วมกับจัดท�าทะเบียนและตรวจนับพัสดุอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหาสาเหตุของผลต่างและด�าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
อย่างสม�่าเสมอปีต่อปี  
 ทั้งน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงได้ก�าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จ�านวน 11 ช่องทาง รวมทั้งก�าหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปี หรือจัดท�าทันทีเมื่อพบความขัดแย้งระหว่างปี หรือเมื่อมีการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้ายต�าแหน่งใหม่ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นสอบทานจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน ร่วมกับเผยแพร่คู่มือ 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. และกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินยั เพือ่สร้างจติส�านกึให้ตระหนกัถึงความถูกต้อง  
เหมาะสม และค�านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคญั พร้อมท้ังจดัท�าและเผยแพร่คูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร 
และพนกังาน กปภ. เพ่ือต่อต้านการกระท�าทจุรติและส่งเสรมิการประพฤตปิฏิบตัตินอย่างมจีรยิธรรมและคณุธรรมทัว่ทัง้องค์กร 
ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานโดยสอดแทรกในหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ และการปลกูฝังจติส�านกึแก่พนกังานผ่านโครงการ  
และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
 จากการด�าเนินการด้านการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวมาแล้ว และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการส่ือสาร 
การติดตามประเมินผล ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน และส�านักตรวจสอบที่ท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอสิระข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ประเมนิความเพียงพอและความมปีระสทิธผิล
ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก�าหนดมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ กปภ. มีความเพียงพอ และสามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

6.2  การควบคุมภายใน
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 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบ เป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ และฝ่ายบริหาร ในการสอบทาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง  
และการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กปภ. รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรม 
เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับการปฏิบัติงานของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก�ากับดูแลส�านักตรวจสอบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เท่ียงธรรม และ 
มีจรรยาบรรณที่ดีอย่างชัดเจน ภายใต้กฎบัตรของส�านักตรวจสอบ มีการทบทวนกฎบัตรของส�านักตรวจสอบซ่ึงมีการก�าหนด 
ภารภิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด�าเนินการไว้

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 จากการด�าเนินงาน ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กปภ. 
มกีระบวนการในการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป และการท�าธรุกรรม
รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบ 
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ ผลการตรวจสอบภายในโดยรวมมีประสิทธิผล โดยปี 2560  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ�านวน 7 ครั้ง ได้ท�าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้
 • สอบทานความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชีและ 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้ยังได้สอบทานรายการบัญชี ระหว่าง กปภ. กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริษัทร่วม จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 • สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ กปภ. สามารถ 
ให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า มกีารบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้อย่างสม�า่เสมอ มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 • สอบทานการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และท�าการสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบและพนักงาน กปภ. ในระหว่างปีและส้ินปี  
โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�าคัญ
 • ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของส�านกัตรวจสอบ ให้สอดคล้องกบัระเบยีบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ก�าหนด และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)  
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
 • พิจารณานโยบายการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบให้ครอบคลุม บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�าปี แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ 
ส�านักตรวจสอบ และแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 • ก�ากบัดแูลติดตามผลการด�าเนนิงานของส�านกัตรวจสอบเป็นรายเดอืน/รายไตรมาส พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั
แนวทางการปฏิบัติงาน

6.3  การตรวจสอบภายใน
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บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของส�านักตรวจสอบ
 • ประเมนิและสอบทานสภาพแวดล้อม ความมอียูจ่รงิและความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน กระบวนการ
ก�ากบัดแูล และกระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดับองค์กร เพือ่เสรมิสร้างความเช่ือมัน่และรบัผดิชอบต่อผูบ้รหิาร ผูร้บับรกิาร 
เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนว่า การด�าเนินการของ กปภ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ขององค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ค�าแนะน�า/เสนอแนะต่อประเด็นทีต่รวจพบ และเน้นการให้ค�าปรกึษา เกีย่วกับการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 • มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส อิสระ เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต รักษาความลับ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ 
ของผูต้รวจสอบ ไม่ประกอบอาชพีทีบ่ัน่ทอนความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยค�านงึถงึความคุม้ค่าและการสร้างมลูค่าเพิม่
ให้ กปภ.
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 • ปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามและบรรยากาศ
ในการพัฒนาตนเอง หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดๆ ที่ท�าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อหน่วยงานและเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ รวมถึง 
การเป็นตัวอย่างที่ดี
 • เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของส�านักตรวจสอบ มีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยรับตรวจและฝ่ายบริหารทุกระดับชั้น  
หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องชี้แจงบทบาทภารกิจของส�านักตรวจสอบ และให้หน่วยรับตรวจเสนอความเห็น ปัญหาอุปสรรค  
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ทุกครั้งที่เข้าตรวจ
 • ให้ค�าแนะน�าปรกึษาในการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการท�างาน ไม่เน้นการจับผดิ ไม่เน้นประเดน็เลก็น้อยท่ีไม่มนียัส�าคญั
อันเกดิจากความผดิพลาดทีเ่กดิข้ึนได้ตามปกต ิแต่เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชงิป้องกนัและกระบวนการในการแก้ปัญหาทีย่ดืหยุน่ 
สามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ทั้งนี้ยังคงบทบาทส�าคัญถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

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

 การจดัท�าแผนการตรวจสอบมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ระบุและก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบ 
รวมทัง้ใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของส�านกัตรวจสอบ สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏบิตังิาน
และน�าไปสู่การปฏิบัติงานโดยบุคลากรในส�านักตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบที่จัดท�ามี 2 ฉบับ ได้แก่
 1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2560-2562) เป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมีความสอดคล้องกับ 
แผนยทุธศาสตร์การด�าเนินงานของ กปภ. และนโยบายเป้าหมายของส�านกัตรวจสอบ โดยมกีารหารอืกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อขอทราบนโยบาย หรือความคาดหวังประเด็นความส�าคัญด้านธุรกิจ รวมถึงการหารือกับ 
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และน�าการหารือดังกล่าว 
ไปใช้พิจารณาประกอบการประเมนิความเสีย่งก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์ (ปี 2560-2562) 
ก�าหนดให้มีการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการ/หน่วยงาน และได้รับการหมุนเวียนให้ตรวจสอบความถี่ที่แตกต่างกัน  
ตามผลการประเมินความเสี่ยง 
 2.  แผนการตรวจสอบประจ�าปี 2560 เป็นแผนงานทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานประจ�าปี 2560 ซึง่ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานและหน่วยงาน ที่จะตรวจสอบตามแผนกลยุทธ์ ช่วงเวลาท่ีจะด�าเนินการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนจ�านวนผู้ตรวจสอบ และงบประมาณที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยใช้การประเมิน
ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการจัดท�า เพื่อจัดล�าดับและคัดเลือก กระบวนการปฏิบัติงาน/หน่วยงานภายใต้แนวทางเดียวกัน  
โดยพจิารณาตามเกณฑ์ความเสีย่งทีส่�าคญัของ กปภ. นโยบายและความคาดหวงัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูว่้าการ ผูบ้รหิาร
ระดับสูง และผลการหารือกับหน่วยงานที่กล่าวข้างต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบสอดคล้อง สนับสนุน และ 
เป็นไปตามนโยบาย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานของ กปภ. เพื่อจัดสรรบุคลากรและงบประมาณของ 
ส�านกัตรวจสอบ ในการปฏบิตังิานตรวจสอบตามล�าดบัความส�าคญัซึง่ส่งผลในการใช้ทรพัยากรให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ
ต่อ กปภ. โดยมีจ�านวนหน่วยรับตรวจ 177 หน่วยงาน/โครงการ แบ่งตามหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 34 - 34 -

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค 141 - 141 4

กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 2 - 2 -

                  รวมทั้งสิ้น 177 - 177 4

โดยมีการตรวจสอบกรณีพิเศษที่เกิดจากการร้องเรียนจากสื่อมวลชนและอื่นๆ เพิ่มเติม จ�านวน 20 เรื่อง

การบริการ
ให้ค�าปรึกษา

การบริการ
ให้ค�าปรึกษา

การตรวจสอบ การตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบ (แห่ง) ผลการปฏิบัติงาน (แห่ง)
หน่วยงาน
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การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
 • ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรม
ที่ได้ท�าการตรวจสอบ โดยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือ 
ความผิดปกติอื่นๆ ที่มีความส�าคัญ น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)  
อนุมัติก่อนน�าไปปฏิบัติงาน มีการประชุมเปิดการตรวจสอบ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา ก�าหนดการท่ีส�าคัญ 
ในการเข้าตรวจให้กับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ
 • ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบได้ท�าการรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุน
ประเดน็ข้อตรวจพบ แล้วจงึสรปุผลการตรวจสอบ น�ามาปิดประชมุการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัประเด็นและหาข้อยตุร่ิวมกนัระหว่าง
ผูต้รวจสอบ และผูรั้บการตรวจสอบ รวมถงึแนวทางการแก้ไขทีห่น่วยรบัตรวจจะด�าเนนิการต่อไป ก่อนจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ
น�าเสนอให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจรับทราบ เพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
จากน้ันผู้ตรวจสอบจะมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด�าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขที่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้เสนอไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ

 1 การจัดหาแหล่งน�้าดิบ -   -  - -

 2 การจ่ายน�้าและติดตั้งวางท่อ      - -

 3 การจัดซื้อจัดจ้าง      - -

 4 การผลิตและควบคุมคุณภาพน�้า      - -

 5 การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง    - -  -

 6 การบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     - - - 

 7 การบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน      - -

 8 การจัดเก็บรายได้      -

 9 การบริหารจัดการบริษัทร่วม  - -  - - -

10 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    -  - -

11 การให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า    -  - 
12 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  - -  - - -

13 การก�ากับดูแลองค์กร      - 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13 กระบวนการ ดังนี้

กระบวนการ

กตภ. 1 - 4 กตภ. 5
ฝตก.สนญ. เขต สาขา

ฝตภ.
หน่วยตรวจสอบหน่วยรับตรวจ

กพต.
ล�าดบั
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การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
 ส�านักตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ�านวน 4 ลักษณะ ดังนี้
 1.  การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอทุก 5 ปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า 
การปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
กฎบตัร คูม่อืการปฏบิติังานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกจิของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) การประเมนิ
คณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอกและเป็นอสิระ ผลการประเมนิฯ อยูใ่นเกณฑ์ด ีได้ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงตามแผนกลยทุธ์ 
จ�านวน 4 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

 โดยส�านักตรวจสอบได้น�าข้อที่ได้คะแนนต�่ากว่า 3.50 คะแนน มาจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง 
การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบประจ�าปี ส�าหรับผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ 
ประจ�าปี 2560 ได้ด�าเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนและเสร็จทันตามก�าหนดเวลา

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

3.36 3.44 3.58 3.59 3.79

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ปัจจัยท่ี 1  การใช้กระบวนการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยที่ 2  ผู้ตรวจสอบมีความรู้และความช�านาญ 
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่ 3  ให้ความส�าคัญกับความเสี่ยง
ที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร

ปัจจยัท่ี 4  ส่งมอบรายงานทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 ส�านักตรวจสอบ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุตามแผนกลยทุธ์ครบถ้วนทกุปัจจยัแล้ว และจะครบวาระการประเมนิคณุภาพงาน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกครั้งในปีงบประมาณ 2562 
 2.  การประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ไปในการตรวจสอบ สิง่ทีค่วรปรบัปรงุภายในทมีตรวจสอบ การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างทมีตรวจสอบกบัหน่วยรับตรวจ 
ความสัมพันธ์ภายในทีมตรวจสอบ โดยน�าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการงานตรวจสอบในทีมตรวจสอบต่อไป
 3.  การประเมินคณุภาพภายหลงัการปฏบัิตงิานตรวจสอบโดยหน่วยรบัตรวจ จะประเมนิทุกครัง้ภายหลงัการปฏิบตังิาน
ตรวจสอบแล้วเสร็จ เพือ่ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการปฏบัิตงิานตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน การประเมนิประกอบด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติและลักษณะการท�างานเป็นทีมตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านสรุปผลการตรวจสอบ 
(ณ วันปิดประชุมการตรวจสอบ) โดยเป็นการประเมินผ่านระบบประเมินผลผู ้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ส�านักตรวจสอบ 
โดยผลการประเมินประจ�าปี 2560 ได้คะแนนเฉลีย่ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 อยูใ่นเกณฑ์ด ีซ่ึงส�านกัตรวจสอบได้น�าไปเป็นส่วนหนึง่
ในการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบประจ�าปี 
 4.  การประเมินคณุภาพโดยการประเมินตนเองประจ�าปี  เพือ่รายงานประเดน็การปฏิบตังิานตรวจสอบทีเ่ป็นข้อแตกต่าง
ระหว่างการปฏิบัติงานปัจจุบัน กับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีของ  
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) กระทรวงการคลงั โดยใช้แบบการประเมนิตนเองทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้บคุลากรในส�านักตรวจสอบประเมนิตนเองจากการปฏบิตังิานในปัจจุบนัเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัท่ีิดี
ของ สคร. คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.75 ซึ่งผลการประเมินตนเองมีแนวโน้มดีขึ้น 
เป็นล�าดับ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังระหว่าง ปี 2556-2560 ตามตาราง ดังนี้
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การพัฒนางานและตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Service)

 ส�านักตรวจสอบ ได้มีการพัฒนาและบริหารงานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) โดยเน้นการให้บริการ 
ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และบริการให้ค�าปรึกษา (Consulting Service) อย่างอิสระและเที่ยงธรรม  
เพื่อเพิ่มมูลค่า และปรับปรุงการด�าเนินงานของ กปภ.  โดยในรอบปี 2560 ส�านักตรวจสอบได้มีการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ ได้แก่
 1.  การตรวจสอบด�าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2560-2562) และแผนการตรวจสอบ 
ประจ�าปี 2560 จ�านวน 177 หน่วยงาน/โครงการ สามารถครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ และกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Business Process) ที่ส�าคัญของ กปภ. ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการตรวจสอบ (Audit Universes) สามารถเช่ือมโยงกับ 
แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ กปภ. สนับสนุนให้ กปภ. บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น 
การตรวจสอบในเชิงบูรณาการ (Integrate Audit) ที่ครอบคลุมการตรวจสอบภายในตลอดทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ 
สร้างคุณค่าที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร
 2.  ให้บริการค�าแนะน�าปรึกษา (Consulting Service) แก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ส�านักตรวจสอบได้รวบรวม
ประเด็นข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และประเด็นอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
ให้มกีารถอืปฏบิตัอิย่างระมดัระวัง เพิม่มาตรการก�ากบัดแูล และเป็นการเพิม่เตมิการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน
ของ กปภ. ตามล�าดับ จ�านวน 5 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการผลติน�า้ประปาและควบคมุคุณภาพน�า้ 2. กระบวนการจ่ายน�า้
และติดตั้งวางท่อ 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. กระบวนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง 5. กระบวนการจัดเก็บรายได้  
และการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะของวิทยากร บรรยาย หารือ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ค่าน�้า การจัดประเภท 
ผู้ใช้น�้า และประเด็นปัญหาที่ตรวจพบบ่อย จ�านวน 4 ครั้ง
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ โดยส�านักตรวจสอบก�าหนด 
เป็นหลักสตูรการฝึกอบรมส�าหรบัเตรยีมการสอบประกาศนยีบตัรวชิาชพีไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ�าปี 2560 ทัง้นีเ้พือ่ยกระดบั
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ส่งผลให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับจากหน่วยรับตรวจมากขึ้น  
โดยในปี 2560 มีผู้ตรวจสอบที่มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบทั้งสิ้น 10 คน 
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ผลการสอบทานและการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 
 จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในโดยรวม พบว่า หน่วยงานทีเ่ข้าตรวจสอบมกีารจดัโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา 
การมอบหมายงานมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยมีการสื่อสาร 
ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและประเมินผลกระทบ รวมท้ังก�าหนดวิธีการควบคุมปัญหา
อุปสรรคอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแจ้งเวียนและชี้แจงให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย 
ของหน่วยงานและการประปาส่วนภูมิภาค
 สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า กระบวนการหรือกิจกรรมที่ได้ตรวจสอบ มีระบบการควบคุมภายในโดยรวม 
มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม มีประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบบางกระบวนการ 
ควรปรับปรุงและด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�าปี ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 สรุปได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี 2,200,000.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 152,963.11

ค่าท�างานล่วงเวลา 216,405.13

                รวม 2,569,368.24

 ภารกิจ/รายการ จ�านวนเงิน (บาท)
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1.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.2	 โครงสร้างของคณะกรรมการ	กปภ.

	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	กปภ.

1.3	 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 โดยคณะกรรมการ	กปภ.	และอ�านาจหน้าที่

1.4	 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

1.5	 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1.6	 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่	2
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

1.	รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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	 คณะกรรมการการประปาส่วนภมูภิาค	 (กปภ.)	 ตระหนกัถึงความส�าคญัของบทบาทภารกจิของ	 กปภ.	 ท่ีมต่ีอประโยชน์สขุ
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค	 โดยมุ่งส่งเสริมให้	 กปภ.	 ด�าเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ	 
ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	โปร่งใส	เป็นธรรม	พร้อมต่อการตรวจสอบ	
	 ทีผ่่านมา	กปภ.	มแีนวทางการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยบูรณาการหลกัการก�ากบัดแูลท่ีดใีนรฐัวสิาหกจิ
ปี	2552	ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	อันเป็นแนวคิดหลักตามมาตรฐานสากล	ให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของ	 กปภ.	 ในการให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	 และได้ด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
อยู่เป็นระยะ	 เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งในปี	 2560 
กปภ.	 ได้พิจารณาก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันข้ึนเป็นการเฉพาะ	 โดยแยกออกจากนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีด่	ีเพือ่เน้นย�า้ถงึเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของ	กปภ.	ในการร่วมขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต	 และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ	 โดย	 กปภ.	 ได้ประกาศนโยบาย 
การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	และนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รปัชันประจ�าปี	2560	อย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี	10	เมษายน	2560	
มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจ�าปี 2560
	 1.	 ด�าเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	 มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถตรวจสอบได้	
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ	และยึดกฎหมาย	ข้อบังคับ	ตลอดจนระเบียบของ	กปภ.	เป็นหลักส�าคัญ	
	 2.	 มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�านึกรับผิดชอบให้ได้ผลส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 3.	 ปฏิบัติต่อลูกค้า	 ประชาชน	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อสนองตอบ 
ต่อความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน	
	 4.	 ส่งเสริมให้มกีารด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใส	สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้	รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของ	กปภ.	
โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 กปภ.	 ทั้งในส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู ้
ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ	ทีบ่ญัญติัไว้ในพระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ทัง้นี	้เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส
ในการด�าเนินโครงการต่างๆ	และผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้
	 5.	 ส่งเสริม	 และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน	 เพื่อให้เกิดการท�างานเชิงรุกและสนองตอบ 
ต่อการแข่งขันของ	กปภ.	ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�าเนินกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้เติบโต
อย่างยั่งยืน	
	 6.	 ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ	กปภ.
	 7.	 สนับสนุนการมีส่วนร่วม	 ให้เกิดการสร้างเครือข่าย	 และการท�างานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน	 ตลอดจน 
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการด�าเนินกิจการขององค์กร	 รวมท้ังมุ่งเน้น 
การแสดงความรบัผดิชอบต่อชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	 เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในส่วนภมูภิาค	และค�านงึถงึ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าเป็นส�าคัญ		
	 8.	 ส่งเสริม	พัฒนา	และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้แก่คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. ประจ�าปี 2560
	 1.	 การประปาส่วนภูมิภาค	ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส	ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
	 2.	 ต้องไม่ยอมรับ	ไม่ส่งเสริม	ไม่มีส่วนร่วม	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน	เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง	ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 3.	 ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
	 4.	 ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 กปภ.	 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 กปภ.	 และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ	 กปภ.	 รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย	 
กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	 5.	 การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
ผู้ปฏิบัติงานของ	 กปภ.	 จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมท่ีองค์กรจัดข้ึนเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันท่ีองค์กรก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
	 6.	 ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การกระท�าทีแ่สดงถงึเจตนาหรอืจงใจให้เกดิการทจุรติและคอร์รปัชนัทีเ่กีย่วข้องกบั	
กปภ.	 ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้รับทราบ	 และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ
	 7.	 ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย	
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.	2542	มาตรา	103
	 8.	 คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ผู้บริหาร	ต้องปกป้อง	คุ้มครอง	และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่	 อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล 
อย่างทั่วถึง
	 9.	 คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	 เพื่อปลุกและ 
ปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริตโปร่งใส	 พร้อมรับการตรวจสอบ	 และร่วมมือต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
	 10.		กปภ.	จะด�าเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง	ทางอาญา	และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�าการทุจริตประพฤติมิชอบ	
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย	 พบว่ามีการกระท�าความผิดแล้วไม่ด�าเนินการใดๆ	 โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงข้ันสูงสุด	
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้	และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
 
	 ส�าหรับการขับเคลื่อนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัตินั้น	 กปภ.	 ได้ก�าหนดแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน	 ทั้งในระดับคณะกรรมการ	 ระดับองค์กร	 และระดับพนักงาน	 เพ่ือให้การก�ากับดูแล	 
การก�าหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 เป้าหมาย	 และการด�าเนินกิจการขององค์กร	 ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้ 
หลักแห่งกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ	มีความซื่อสัตย์สุจริต	เที่ยงธรรม	เป็นอิสระ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	
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	 นอกจากนี	้กปภ.	ยงัได้ก�าหนดแผนปฏบิติัการส่งเสริมการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี	เพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ	ในสงักดัด�าเนินการ
ตามแผนงาน	โครงการ	หรือกิจกรรมอย่างเป็นระบบ	ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน	ภายใต้กลยุทธ์ขับเคลื่อน	4	ด้าน	ประกอบด้วย
	 กลยุทธ์ที่	1		พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
	 กลยุทธ์ที่	2		ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ	
	 กลยุทธ์ที่	3		ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
	 กลยุทธ์ที่	4		สนับสนุนและพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	

 ทั้งนี้ กปภ. มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการเป็นองค์กรที่สามารถด�าเนินกิจการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้อย่างเข้มแข็ง มีเกราะคุ้มกันให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ สามารถบรรลุผลส�าเร็จอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศชาติต่อไป
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	 ตามพระราชบญัญติั	กปภ.	พ.ศ.	2522	มาตรา	12	คณะกรรมการ	กปภ.ประกอบด้วยประธานกรรมการ		อธบิดกีรมโยธาธิการ
และผังเมือง	 อธิบดีกรมอนามัย	 ผู ้ว ่าการ	 กปภ.	 และกรรมการอื่น	 ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ	 โดยคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น	มีผู้ว่าการ	กปภ.	เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	กปภ.	โดยต�าแหน่ง	นอกจาก
คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ	 กปภ.	 พ.ศ.	 2522	 แล้ว	 ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติ	 คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2543	 
	(ฉบับที่	5)		(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550		และ	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2558	
	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นต�าแหน่ง 
ก่อนวาระ	หรอืมีการแต่งต้ังกรรมการเพิม่ระหว่างวาระ	ผูท่ี้ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งแทน	หรอืเป็นกรรมการเพิม่	อยูใ่นต�าแหน่ง
เท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีแ่ต่งตัง้ไว้แล้ว	และหากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้	แต่ไม่เกนิ	2	วาระ
ติดต่อกัน	

	 ในปี	2560	มีคณะกรรมการ	กปภ.	ที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารงานของ	กปภ.	จ�านวน	2	คณะ	ดังนี้

 	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	ถึง	28	พฤศจิกายน	2559	
	 	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 1)	 นายจิรชัย	 มูลทองโร่ย	 ประธานกรรมการ	 2)	 อธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง	 3)	 อธิบดีกรมอนามัย	 4)	 พลเอก	วิชิต	 ศรีประเสริฐ	 5)	 พลเอก	 เทพพงศ์	 ทิพยจันทร	์ 
6)	นายรอยล		จิตรดอน		7)	พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน		8)	นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ		9)	ผู้ว่าการ	กปภ.	
	 ทัง้นี	้พลเอก	ไตรรัตน์		รงัคะรตัน	ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	กปภ.	เนือ่งจากอายคุรบ	65	ปี	เมือ่วันที	่17	พฤศจกิายน	2559

 	 ระหว่างวันที่	29	พฤศจิกายน	2559	ถึงปัจจุบัน	
	 	 คณะกรรมการ	กปภ.	ชุดปัจจุบัน	ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย	
1)	พลเอก	ธีรชัย		นาควานิช	ประธานกรรมการ		2)	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		3)	อธิบดีกรมอนามัย		4)	พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		
พรรณจิตต์		5)	นายประยรู	รตันเสนย์ี		6)	นายฉตัรชยั	พรหมเลศิ		7)	ร้อยต�ารวจโท	อาทติย์		บญุญะโสภตั		8)	นายจรนิทร์		จกักะพาก  
9)	นายเวทย์	นุชเจริญ		10)	นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์		11)	ผู้ว่าการ	กปภ.	
	 พลเอก	 ธีรชัย	นาควานิช	 ประธานกรรมการ	 กปภ.	 ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการ	 กปภ.	 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่5	ธนัวาคม	2559	เป็นต้นไป		ดังน้ัน	เพือ่ให้การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ	กปภ.	ชุดปัจจบัุน	เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยต่อเน่ือง	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 ในการประชุมครั้งแรก	 (ครั้งที่	 12/2559	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 2559)	 จึงมีมติ 
เห็นชอบให้นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	กรรมการ	กปภ.	เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ	กปภ.	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่
ตามต�าแหน่งทีร่กัษาการ	จนกว่าคณะรฐัมนตรจีะมมีตแิต่งตัง้ประธานกรรมการ	กปภ.		ต่อมานายเสร	ี	ศภุราทติย์		ผูว่้าการ	กปภ.	
ได้ยืน่หนังสือเสนอประธานกรรมการ	กปภ.	เพือ่ขอลาออกจากต�าแหน่งผูว่้าการ	กปภ.	โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที	่30	กรกฎาคม	2560	
ซ่ึงคณะกรรมการ	 กปภ.	 ในการประชุมครั้งที่	 7/2560	 เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2560	 มีมติเห็นชอบให้นายเสรี	 ศุภราทิตย์		 
ลาออกจากต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	30	กรกฎาคม	2560	เป็นต้นไป	และเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสมชาย		มนต์บุรีนนท์		รองผู้ว่าการ	
(วิชาการ)	รักษาการแทนผู้ว่าการ	กปภ.	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	เช่นเดียวกับผู้ว่าการ	ตั้งแต่วันที่	30	กรกฎาคม	2560	
	 รายละเอียดดังนี้

1.2	 โครงสร้างของคณะกรรมการ	กปภ.	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	กปภ.
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รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559)

-	 วันที่	6	สิงหาคม	2557	-	
29	พฤศจิกายน	2559

-	 วันที่	 1	ตุลาคม	2555	 -	
ปัจจุบัน

-	 วนัท่ี	14	ตลุาคม	2558	-												
ปัจจุบัน	

-	 วันที่	6	สิงหาคม	2557	-	
	 29	พฤศจิกายน	2559

-	 วันที่	6	สิงหาคม	2557	-	
29	พฤศจิกายน	2559

-	 วนัท่ี	26	มนีาคม	2556	-	
29	พฤศจิกายน	2559

-	 วนัท่ี	9	ธนัวาคม	2557	-	
17	พฤศจิกายน	2559

-	 วนัท่ี	9	ธนัวาคม	2557	-	
29	พฤศจิกายน	2559

-	 วนัที	่13	มิถนุายน	2559	-  
30	กรกฎาคม	2560

	 1.		นายจิรชัย		มูลทองโร่ย
 

	 2.		อธิบดีกรมโยธาธิการ	และผังเมือง	*
						(นายมณฑล		สุดประเสริฐ)

	 3.		อธิบดีกรมอนามัย	*
						 (นายแพทย์วชิระ		เพ็งจันทร์)

	 4.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ
 

	 5.		พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์

			6.		นายรอยล		จิตรดอน	

		7.		พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน							
  

		8.		นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ
  

		9.		ผู้ว่าการ	กปภ.	*
						(นายเสรี		ศุภราทิตย์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

พ้นจากต�าแหน่ง
เนื่องจากอายุครบ
65	ปี	เมื่อวันทีี่	17
พฤศจิกายน	2559

ลาออกจากต�าแหน่ง
ผู้ว่าการ	กปภ.
โดยมีผลตั้งแต่
วันที่	30	กรกฎาคม	
2560	ตามค�าสั่ง
คณะกรรมการ
กปภ.	ที่	21/2560

หมายเหตุ			*	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ารงต�าแหน่ง หมายเหตุ
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	 1.	 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ

	 2.	 อธิบดีกรมโยธาธิการ	และผังเมือง	*
						(นายมณฑล		สุดประเสริฐ)

	 3.	 อธิบดีกรมอนามัย	*
						 (นายแพทย์วชิระ			เพ็งจันทร์)

	 4.	 พลตรี	พงษ์สวัสดิ์	พรรณจิตต์
 

	 5.		นายประยูร		รัตนเสนีย์
 

	 6.		ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์	บุญญะโสภัต

	 7.		นายจรินทร์		จักกะพาก

	 8.		นายเวทย์		นุชเจริญ

	 9.		นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์

10.		 ผู้ว่าการ	กปภ.	*
		 	 (นายเสรี		ศุภราทิตย์)

11.		 (นายสมชาย		มนต์บุรีนนท์)	*
						รองผูว่้าการ	(วิชาการ)	รกัษาการแทน
						 ผู้ว่าการ	กปภ.	

กรรมการ	รักษาการ
ในต�าแหน่งประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

-	 วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-											
ปัจจบุนั

-	 วนัที	่1	ตลุาคม	2555	-
	 ปัจจบุนั

-	 วนัที	่14	ตลุาคม	2558	-
ปัจจบุนั	

-	 วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-										
ปัจจบุนั

-	 วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-										
ปัจจบุนั

-		วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-										
ปัจจบุนั

-	 วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-										
ปัจจบุนั

-	 วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-										
ปัจจบุนั

-	 วนัที	่29	พฤศจกิายน	2559	-										
ปัจจบุนั

-	 วนัที	่13		มถินุายน	2559	-
	 30	กรกฎาคม	2560

-	 วันที่	 30	 กรกฎาคม	 2560	 -
ปัจจบุนั	

ลาออกจากต�าแหน่ง
ผู้ว่าการ	กปภ.
โดยมีผลตั้งแต่
วันที่	30	กรกฎาคม	
2560	ตามค�าสั่ง
คณะกรรมการ
กปภ.	ที่	21/2560

ด�ารงต�าแหน่งรักษา
การผู้ว่าการ	กปภ.	
โดยมีผลตั้งแต่
วันที่	30	กรกฎาคม	
2560	ตามค�าสั่ง
คณะกรรมการ
กปภ.	ที่	22/2560

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

หมายเหตุ			*	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ารงต�าแหน่ง หมายเหตุ
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คณะกรรมการ	การประปาส่วนภูมิภาค

1 ตุลาคม 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย
ประธานกรรมการ

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
กรรมการ

พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
กรรมการ

พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
กรรมการ

นายรอยล  จิตรดอน
กรรมการ

พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตนะ
กรรมการ

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
กรรมการ

นายเสรี  ศุภราทิตย์
กรรมการและเลขานุการ

(พ้นจากต�าแหน่ง
เนื่องจากอายุครบ 65 ปี
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559)
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คณะกรรมการ	การประปาส่วนภูมิภาค

29 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
กรรมการ รักษาการ

ในต�าแหน่งประธานกรรมการ

(รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ กปภ.
ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 20 ธ.ค. 2559)

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
กรรมการ

พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
กรรมการ

นายประยูร  รัตนเสนีย์
กรรมการ

ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต
กรรมการ

นายเสรี  ศุภราทิตย์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 13 มิ.ย. 59 - 30 ก.ค. 60

นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 30 ก.ค. 60 - ปัจจุบัน

นายจรินทร์  จักกะพาก
กรรมการ

นายเวทย์  นุชเจริญ
กรรมการ

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
กรรมการ
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ	กปภ.	มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 1.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 นโยบายในการด�าเนินงานของ	 กปภ.	 ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร ์
การพัฒนาองค์กร	 กลยุทธ์	 นโยบายและแผนงานท่ีส�าคัญของ	 กปภ.	 และของรัฐบาล	 รวมถึงวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย 
(Key	 Performance	 Indicators	 :	 KPI)	 ทางการเงินและแผนงานต่างๆ	 โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและการวางแผน 
ทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม	 ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน	 ท่ีก�าหนดไว้อย่าง 
ครบถ้วนสม�า่เสมอ	ดูแลและติดตามให้มกีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน						
และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้สามารถป้องกันการละเลยการปฏิบัติงาน	 อันอาจจะส่งผลเสีย 
ต่อการด�าเนินงานของ	 กปภ.	 ได้	 รวมท้ังให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชี 
มีความน่าเช่ือถือ	 การแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงเพ่ือด�าเนินงานตามภารกิจของ	 กปภ.	 ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ของ 
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ	และสามารถท�างานอย่างเป็นเอกภาพ	รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ	กปภ.
	 2.	 เป็นผูน้�าในเรือ่งคุณธรรมและจรยิธรรม	เป็นตวัอย่างในการปฏริปูงานตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของ	กปภ.	
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Duty	of	Loyalty)	
	 3.	 มีอิสระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน	 ถึงแม้ว่ากรรมการจะมาจากหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน	 
และมีบทบาทตามภาระหน้าที่ที่ต่างกันก็ตาม	
	 4.	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการชุดย่อย	ที่มีความรู้	ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
งานที่ได้รับมอบหมาย	ที่มีความส�าคัญอย่างรอบคอบ	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	กปภ.	
	 5.	 มีการประเมินผลตนเองรายปี	เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	กปภ.	
	 6.	 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 ทั้งในเรื่องการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ	 น่าเช่ือถือ	 และทันเวลา	 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	กปภ.	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	และมีช่องทางการสื่อสารกับ	
กปภ.	ที่เหมาะสม	และรวดเร็ว	

7.	 มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบเหมาะสม	 โปร่งใส	
และเป็นธรรม
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 การบรหิารงานของคณะกรรมการ	กปภ.	มกีารแต่งตัง้กรรมการ	กปภ.	เป็นกรรมการ			และอนกุรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ	เพื่อก�ากับดูแล	และกลั่นกรองงานในการด�าเนินงานต่างๆ		รวม	11	คณะ	ดังนี้	

 1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
  		 นายจิรชัย		มูลทองโร่ย	 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 (วันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559)	
  		 พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์		 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 (วันที่	18	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน)	
  
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 ด�าเนินการตามมาตรา	20	และ	23	แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์		พ.ศ.	2543		ดังนี้
	 	 มาตรา	20		กรรมการกจิการสมัพันธ์มวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัแต่งต้ัง
อีกได้
	 	 มาตรา	23		ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 (1)		พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริม 
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
				 	 (2)		หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
	 	 (3)		พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
											 (4)		ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน	 รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับ 
การลงโทษทางวินัย
												 (5)		ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
	 	 2.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน		 	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 (วันที่	1	ตุลาคม	2559	–	17	พฤศจิกายน	2559)		
	 	 	 2.		 อธิบดีกรมอนามัย														 	 กรรมการ		
	 	 	 3.		 นายรอยล		จิตรดอน					 	 กรรมการ		
	 	 2.2		ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์			 	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 2.		 อธิบดีกรมอนามัย														 	 รองประธานกรรมการ	
	 	 	 3.		 นายเวทย์		นุชเจริญ	 	 กรรมการ		
  
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 จัดท�ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	 ให้สอดคล้องกับขอบเขต 
ความรบัผิดชอบในการด�าเนนิงาน	โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	กปภ.	และมกีารสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าว	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

	 โดยคณะกรรมการ	กปภ.	และอ�านาจหน้าที่



1
3
7

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

	 	 2.		 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก�ากับดูแลที่ดีและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
	 	 3.		 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ	
	 	 4.		 สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	
หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	
	 	 5.		 สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ	กปภ.	
	 	 6.		 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	
	 	 7.		 เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ	กปภ.	ในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลื่อนชั้น	เลื่อนต�าแหน่ง	และประเมิน
ผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	
	 	 8.		 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�าเป็น	รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(ที่มิใช่ส�านักงาน	การตรวจเงินแผ่นดิน)	ต่อคณะกรรมการ	กปภ.		
	 	 9.		 รายงานผลการด�าเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ต่อคณะกรรมการ	
กปภ.	 อย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครั้ง	 ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงาน 
ในไตรมาสที่สี่	 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย	 และ 
กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ	กปภ.	
	 	 10.	 ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 อย่างน้อย 
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง	 รวมทั้งรายงานผลการประเมิน	 ปัญหา	 และอุปสรรค	 ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการ	กปภ.	ทราบ
	 	 11.		 เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 และค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของ	กปภ.	
	 	 12.		ด�าเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ชุดก่อน	
	 	 13.		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด	หรือคณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

 3. คณะกรรมการอิสระ 
	 	 3.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 นายรอยล		จิตรดอน	 	 ประธานกรรมการ		
	 	 	 2.		 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ	 	 กรรมการ		
	 	 	 3.		 พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 	 กรรมการ	
	 	 3.2	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 อธิบดีกรมอนามัย	 	 ประธานกรรมการ		
	 	 	 2.		 พลตรี		พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์	 	 รองประธานกรรมการ		
	 	 	 3.		 นายเวทย์		นุชเจริญ	 	 กรรมการ		
	 	 	 4.		 นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์	 	 กรรมการ	
  
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.	 กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ	 กปภ.	 โดยรวม	 และมีความเป็นอิสระ	 ปราศจาก 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ	หรือความคาดหวังผลประโยชน์	หรือความสัมพันธ์	อื่นใด	ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
	 	 2.		 ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	 โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส�าคัญ	
และเป็นประโยชน์ต่อ	กปภ.	อย่างอิสระ	โปร่งใส	โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ	พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่นๆ	หรือ
ของฝ่ายบริหาร		กรณทีีต่นมคีวามเหน็แย้ง		และสามารถท�าให้เกดิการปรับเปลีย่น	หรอืยบัยัง้การด�าเนนิการต่างๆ	ได้อย่างแท้จรงิ	
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	 	 3.		 ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ	 พนักงาน	 กปภ.	 และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง	 และ	 กปภ. 
มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
	 	 4.		 ควรมีส่วนในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด	 และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 
ให้อยู่ในกรอบการด�าเนินงานที่ถูกต้อง	โปร่งใส	เป็นธรรม	
	 	 5.		 เข้าประชุมคณะกรรมการ	 กปภ.	 และอนุกรรมการต่างๆ	 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�าโดยสม�่าเสมอ	 รวมทั้ง	 
ให้ค�าแนะน�า	หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�าคัญที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการ	กปภ.
	 	 6.		 มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว	อย่างน้อย	6	เดือนต่อครั้ง
	 	 7.		 ท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�าทุกปี

 4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. 
	 	 4.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.		 นายรอยล		จิตรดอน	 อนุกรรมการ	
	 	 4.2	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.		 ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์		บุญญะโสภัต	 รองประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 3.		 ผู้ว่าการ	กปภ.		 อนุกรรมการ
    
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 พจิารณาให้ความเหน็เรือ่งต่างๆ	ทีเ่ก่ียวกบักฎหมาย		สญัญา		ข้อบังคบั		ระเบียบ		ค�าสัง่ของ	กปภ.	ในกรณมีปัีญหา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
	 	 2.		 พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง	การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ	ในลักษณะเดียวกันของ	กปภ.	
	 	 3.		 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง	ตามข้อบังคับ	กปภ.	ว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่ง	
อัตราเงินเดือน	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การถอดถอนระเบียบวินัย	การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนกังาน	พ.ศ.	2522	ข้อบังคับ	กปภ.	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบตัเิกีย่วกบัความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่กปภ.	พ.ศ.	2546 
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539
	 	 4.		 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์	 ตามข้อบังคับ	 กปภ.	 ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง	
พ.ศ.	2524	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ	กปภ.	พิจารณาสั่งการ
	 	 5.		 พิจารณากลั่นกรอง	 เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	 ที่มีวงเงินเกินอ�านาจผู้ว่าการ	 กปภ.	 เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการ	กปภ.	พิจารณาสั่งการ
	 	 6.		 ด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ	กปภ.	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย
	 	 7.		 ให้ค�าแนะน�าหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ	กปภ.	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

 5. คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
	 	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 1.		 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 2.		 พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 อนุกรรมการ	
	 	 3.		 ผู้ว่าการ	กปภ.	 อนุกรรมการ	
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  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 กลั่นกรองการด�าเนินงาน	 เกี่ยวกับแผนงานประจ�าปีของ	 กปภ.	 ตลอดจนแผนการด�าเนินงานด้านการเงินและ
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	กปภ.		
	 	 2.		 เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม	 เพ่ือส่งเสริมและขยายธุรกิจของ	 กปภ.	 รวมทั้งจัดท�า
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน		
	 	 3.		 พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	 ที่มีวงเงินเกินอ�านาจผู้ว่าการ	 กปภ.	 ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 4.		 เสนอแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร	กปภ.	ได้	
	 	 5.		 กลัน่กรองเรือ่งทีจ่ะน�าเสนอคณะกรรมการ	กปภ.	ทีอ่ยูน่อกเหนอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการฯ	
ชุดอื่นๆ	
	 	 6.		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย	
   หมายเหต ุ:		เพือ่ให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการสอดคล้องกบันโยบายการปฏิบตังิาน
ของ	กปภ.	คล่องตัว	และไม่เกิดความซ�้าซ้อน	คณะกรรมการ	กปภ.	ในการประชุมครั้งที่	12/2559	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2559		
จึงเห็นสมควรยกเลิกคณะอนุกรรมการบริหาร	กปภ.	แล้วแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรแทน

 6. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
	 	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 1.		 นายเวทย์		นุชเจริญ	 ประธานอนุกรรมการ
	 	 2.		 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 รองประธานอนุกรรมการ	
	 	 3.		 ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์		บุญญะโสภัต	 อนุกรรมการ
	 	 4.		 นายจรินทร์		จักกะพาก		 อนุกรรมการ
	 	 5.		 ผู้ว่าการ	กปภ.		 อนุกรรมการ
    
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 กลั่นกรองการด�าเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจ�าปีของ	 กปภ.	 ตลอดจนแผนการด�าเนินงานด้านการเงินและ 
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	กปภ.
	 	 2.		 พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน	100	ล้านบาท	
	 	 3.		 เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม	 เพ่ือส่งเสริมและขยายธุรกิจของ	 กปภ.	 รวมทั้งจัดท�า
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
	 	 4.		 พิจารณา/ทบทวนกรอบ	 ทิศทาง	 ยุทธศาสตร์	 และแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล	 
การเงินการลงทุน	และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
	 	 5.		 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	การเงินการลงทุน	และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 6.		 ติดตามผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล	การเงินการลงทุน	และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 7.		 กล่ันกรองเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาองค์กรสูค่วามยัง่ยนื	ท่ีอยูน่อกเหนอือ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการชดุอืน่
	 	 8.		 เสนอแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
	 	 9.		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย
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 7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
	 	 7.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 2.		 อธิบดีกรมอนามัย	 อนุกรรมการ		
	 	 	 3.		 นายรอยล		จิตรดอน	 อนุกรรมการ		
	 	 	 4.		 ผู้ว่าการ	กปภ.		 อนุกรรมการ
	 	 7.2			ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 2.		 อธิบดีกรมอนามัย	 รองประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 3.		 นางสาว	เยาวนุช		วิยาภรณ์	 อนุกรรมการ		
	 	 	 4.		 ผู้ว่าการ	กปภ.		 อนุกรรมการ
 
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.	 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ	 กปภ.	 ในการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง	 กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 และต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ส�าคัญทุกด้านขององค์กร	 ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอ	และเหมาะสม	
	 	 2.		ก�ากบัดแูลและตดิตามการด�าเนนิการตามนโยบาย	แนวทาง	และกระบวนการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิาร	
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย	 เสียหาย	รวมทั้ง	การปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม	เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่	กปภ.	
	 	 3.		ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

 8. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
	 	 8.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 ประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 2.		 อธิบดีกรมอนามัย	 อนุกรรมการ		
	 	 	 3.		 ผู้ว่าการ	กปภ.	 อนุกรรมการ		
	 	 8.2	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 นายจรินทร์		จักกะพาก	 ประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 2.		 พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์	 รองประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 3.		 นายประยูร		รัตนเสนีย์	 อนุกรรมการ	
	 	 	 4.		 ผู้ว่าการ	กปภ.		 อนุกรรมการ
  
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ให้สอดคล้องกับการด�าเนนิธรุกิจของ	กปภ.
	 	 2.	 ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 ให้มีความเหมาะสม 
อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	และแนวทางปฏิบัติสากล
	 	 3.		 ตดิตามให้มกีารปฏบัิติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	กปภ.	อย่างต่อเนือ่ง
	 	 4.		 ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
	 	 5.		 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ	 กปภ.	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ชุมชน	 ลูกค้า	 และประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ	CSR	ของ	กปภ.
	 	 6.		 ติดตามผลการด�าเนินงาน	และรายงานต่อคณะกรรมการ	กปภ.
	 	 7.		 ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย	
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 9. คณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
	 	 9.1		ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 	 (วันที่	1	ตุลาคม	2559	–	17	พฤศจิกายน	2559)		
	 	 	 2.		 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ		 รองประธานอนุกรรมการ	
	 	 9.2	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์		บุญญะโสภัต	 ประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 2.		 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ		 รองประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 3.		 พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์		 อนุกรรมการ		
	 	 	 4.		 ผู้ว่าการ	กปภ.		 อนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 ให้ค�าปรึกษา	และให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานของ	กปภ.	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย	
	 	 2.		 ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายท่ี	 กปภ.	 ได้รับมอบหมาย	 แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน 
หรือข้อขัดแย้งระหว่าง	 กปภ.	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน	 และภายนอกที่คณะกรรมการ	 กปภ.	 มอบหมายให้ด�าเนินการ	 
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ	กปภ.	พิจารณา	
	 	 3.		 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง	และติดตามผลการด�าเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ	มอบหมาย	
	 	 4.		 รายงานผลการด�าเนินงานให้	กปภ.	ทราบทุกเดือน	
	 	 5.		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

       10. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า 
	 	 10.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.	 นายรอยล		จิตรดอน		 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.		 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 รองประธานอนุกรรมการ
	 	 10.2	 ระหว่างวันที่	19	มกราคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		 นายประยูร		รัตนเสนีย์	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.		 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ		 รองประธานอนุกรรมการ	
  
  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		บริหารจัดการแหล่งน�้าในการผลิตน�้าประปาของ	กปภ.	เพื่อด�าเนินการตามนโยบาย	ให้รองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
	 	 2.		กลั่นกรองการด�าเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ	กปภ.	เพื่อบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ
	 	 3.		วเิคราะห์สาเหตุทีแ่ท้จรงิของปัญหาการบรหิารจดัการน�า้ท้ังระบบ	ในแต่ละพืน้ท่ีให้บรกิารของ	กปภ.	เพือ่พิจารณา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่	
	 	 4.		ก�ากับดูแล	 และให้ข้อแนะน�าการด�าเนินการบริหารจัดการน�้าท้ังระบบของ	 กปภ.	 เพื่อให้สามารถประเมินผล	 
และตรวจสอบได้	มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
	 	 5.		แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาด�าเนินการบริหารจัดการน�้า
	 	 6.		รายงานผลการด�าเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	และแนวทางการด�าเนินการ	ให้คณะกรรมการ	กปภ.	ทราบทุกเดือน
	 	 7.		ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย
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 11. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
	 	 11.1	 ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559	–	28	พฤศจิกายน	2559	ประกอบด้วย
	 	 	 1.	 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 ประธานอนุกรรมการ		
	 	 	 2.		อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 อนุกรรมการ		
	 	 	 3.		นายรอยล		จิตรดอน	 อนุกรรมการ		
	 	 	 4.		พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 อนุกรรมการ	
	 	 11.2	 ระหว่างวันที่	2	มีนาคม	2560	–	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 1.		อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.		อธิบดีกรมอนามัย	 รองประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 3.		พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์	 อนุกรรมการ		
	 	 	 4.		นายประยูร		รัตนเสนีย์	 อนุกรรมการ		
	 	 	 5.		นายเวทย์		นุชเจริญ	 อนุกรรมการ	
  
  อ�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.		ประเมินผลงานตามระยะเวลา	และตัวชี้วัดที่ก�าหนด	
	 	 4.		ด�าเนินงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย
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	 คณะกรรมการ	กปภ.	ในการประชมุคร้ังที	่9/2559	เมือ่วนัท่ี	20	กนัยายน	2559	ได้ก�าหนดปฏทิินการประชุมคณะกรรมการ	
กปภ.	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	 ในวันอังคารระหว่างวันที่	 17-25	ของเดือน	 โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	
หรืออาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 	 ซ่ึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	 กปภ.	 จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	ซึง่ระบวุาระการประชมุไว้อย่างชัดเจน	พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม	
เป็นเวลาอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพ่ือให้คณะกรรมการ	 กปภ.	 ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ก่อนเข้าร่วมการประชุม	 ยกเว้น 
ในกรณเีป็นเรือ่งด่วน	จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย	2	วนั		ตลอดจนจดัท�ารายงานการประชมุ
ทีม่สีาระส�าคญัครบถ้วน	และเสนอให้มกีารรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป	ก่อนจดัเกบ็รายงานการประชมุ	และเอกสารประกอบ
การประชุม	อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้	
	 กปภ.	 ได้ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการ	 กปภ.	 คณะกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการของ	 กปภ.	 เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ	ที่กระทรวงการคลังก�าหนดและมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2556	ที่เห็นชอบ
ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ	(กนร.)	ครั้งที่	4/2556	เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ	ที่ก�าหนดให้	กปภ.	อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ	กลุ่มที่	1	มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม	
ดังนี้
	 1.		ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ	10,000	บาท	ประธานได้รับค่าตอบแทน	2	เท่าของกรรมการ	
	 2.		ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายคร้ังไม่เกินครั้งละ	 10,000	 บาท	 เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	 ไม่เกิน	 1	 คร้ังต่อเดือน 
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม	สูงกว่าในอัตราร้อยละ	25	และ	12.5	ของเบี้ยประชุม	
	 3.		กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ	
	 	 3.1	 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ัง	 ในอัตราเท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการ	 เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	 ท้ังนี้รวมแล้ว 
ไม่เกิน	2	คณะๆ	ละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน
	 	 3.2		 ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับบุคคลภายนอก	 ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราไม่เกิน	 3,000	 บาท	เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
	 	 ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์	 และแนวทางปฏิบัติ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน	(ทุกเดือน)	
	 	 ส�าหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหาร	เป็นไปตามผลประกอบการประจ�าปีของ	กปภ.	และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง	
ค่าที่พัก	ค่าเครื่องแต่งตัว	และค่ารับรอง	เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ	กปภ.
	 	 ทั้งนี้	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการที่ได้รับรายละเอียด 
ตามตารางแนบดังนี้	

1.4	 	การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
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1.	นายจิรชัย		มูลทองโร่ย

2.	อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมือง/ผูแ้ทน
	 นายมณฑล		สุดประเสริฐ
	 นายโอฬาร			ศักยโรจน์กุล	*

3.	อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน
	 นายแพทย์วชิระ		เพ็งจันทร์
	 นางอัมพร	 จันทรวิบูลย์	*

4.	พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ

5.	พลเอก	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์

6.	นายรอยล	 จิตรดอน

7.	พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน	

8.	นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	

9.	ผู้ว่าการ	กปภ.
	 นายเสรี		ศุภราทิตย์

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
ผู้แทน

กรรมการ
ผู้แทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ

เลขานุการ

	 2/2	 2/2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 50,000.00	 38,666.67	 187,500.00	 276,166.67

              
	 -/2	 -	 -	 -	 -	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	 12,500.00	 10,000.00	 150,000.00	 172,500.00
	 1/2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 10,000.00	 -	 -	 		10,000.00
              
 
	 2/2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 20,000.00	 10,000.00	 144,758.06	 174,758.06
	 -	 -	 -	 -	 -	 1/1	 1/1	 -	 -	 -	 -	 20,000.00	 -	 -	 		20,000.00
 
	 2/2	 -	 -	 -	 1/1	 -	 -	 -	 2/2	 -	 -	 57,500.00	 19,333.33	 150,000.00	 226,833.33
 
	 2/2	 -	 -	 -	 -	 -	 1/1	 -	 1/2	 -	 -	 42,500.00	 19,333.33	 112,500.00	 174,333.33
 
	 1/2	 -	 -	 -	 -	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	 20,000.00	 38,666.66	 150,000.00	 208,666.66
 
	 1/2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2/2	 35,000.00	 35,250.00	 150,000.00	 220,250.00
 
	 2/2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2/2	 42,500.00	 10,000.00	 150,000.00	 202,500.00
 

	 2/2	 -	 -	 -	 -	 1/1	 -	 -	 2/2	 -	 -	 50,000.00	 10,000.00	 		45,000.00	 105,000.00

หมายเหตุ		*	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	และอธิบดีกรมอนามัย	ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน	

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 พฤศจิกายน 2559)

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ต�าแหน่ง
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1.	นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ

2.	อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง/ผูแ้ทน
	 นายมณฑล		สุดประเสริฐ
	 นายโอฬาร	ศักยโรจน์กุล	*

3.	อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน
	 นายแพทย์วชิระ		เพ็งจันทร์
	 นายแพทย์ธงชัย		เลิศวิลัย	*
	 นางอัมพร		จันทรวิบูลย์	*
	 นายวิโรจน์	วัชระเกียรติศักดิ์	*

4.	พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์

5.	นายประยูร		รัตนเสนีย์

6.	ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์	บุญญะโสภัต

7.	นายจรินทร์		จักกะพาก

8.	นายเวทย์		นุชเจริญ	

9.	นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์	

10.	ผู้ว่าการ	กปภ.
					นายเสรี		ศุภราทิตย์	**

11.	รักษาการแทนผู้ว่าการ	กปภ.
					นายสมชาย		มนต์บุรีนนท์	***

กรรมการ	
รักษาการ
ในต�าแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
ผู้แทน

กรรมการ
ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

กรรมการและ
เลขานุการ

	 7/9	 -	 -	 -	 1/6	 -	 -	 -	 -	 1/3	 3/9	 127,500.00	 110,000.00	 150,000.00	 387,500.00

               
	 3/9	 -	 -	 -	 -	 3/3	 -	 2/2	 -/8	 -	 -	 92,500.00	 110,000.00	 150,000.00	 352,500.00
	 2/9	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 20,000.00	 -	 -	 20,000.00

              
	 6/9	 -	 7/7	 2/2	 -	 -	 -	 1/2	 -	 -	 -	 106,250.00	 213,526.88	 144,758.06	 464,534.94
	 2/9	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 20,000.00	 -	 -	 20,000.00
	 -	 -	 -	 -	 -	 2/3	 -	 -	 -	 -	 -	 42,500.00	 -	 -			 		42,500.00
	 -	 -	 -	 -	 -	 1/3	 -	 -	 -	 -	 -	 11,250.00	 -	 -	 		11,250.00

	 9/9	 9/9	 -	 2/2	 -	 -	 1/1	 2/2	 -	 -	 5/9	 260,000.00	 100,666.67	 -	 360,666.67

	 7/9	 -	 -	 -	 -	 -	 1/1	 -	 -	 2/3	 -	 105,000.00	 100,666.67	 -	 205,666.67

	 8/9	 -	 -	 -	 -/6	 -	 -	 -	 1/8	 -	 8/9	 190,000.00	 100,666.67	 -	 290,666.67

	 4/9	 -	 -	 -	 -	 -	 1/1	 -	 3/8	 -	 -	 82,500.00	 100,666.67	 -	 183,166.67

	 8/9	 -	 6/7	 2/2	 -	 -	 -	 2/2	 8/8	 -	 -	 220,000.00	 184,860.22	 -	 404,860.22

	 9/9	 -	 6/7	 2/2	 -	 2/3	 -	 -	 -	 -	 -	 130,000.00	 205,908.61	 -	 335,908.61

	 8/9	 -	 -	 -	 3/6	 2/3	 1/1	 -	 6/8	 -	 7/9	 220,000.00	 89,354.84	 45,000.00	 354,354.84

	 1/9	 -	 -	 -	 2/6	 1/3	 -	 -	 2/8	 -	 1/9	 50,000.00	 20,645.16	 -	 70,645.16

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ

(ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2560)

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

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ต�าแหน่ง
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ปี 2559
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หน่วย	:	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

1.5	 	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

               30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 59    30 ก.ย. 58

ผลประโยชน์ระยะสั้น	*	 18,955,401.64 21,106,452.70 21,775,282.57

ผลประโยชน์ระยะยาว	 11,119,538.49 10,232,621.50  9,440,846.25

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		 0.00 84,141.49	 0.00																																								

   30,074,940.13 31,423,215.69    31,216,128.82  

หมายเหตุ : *	ส�าหรับค่าเบีย้ประชุมกรรมการ	 โบนัสกรรมการ	และค่าตอบแทนกรรมการ	ของผูว่้าการ	กปภ.	 ได้แสดงรวมอยู่ใน 
	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	หัวข้อ	ค่าตอบแทนกรรมการ	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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	 การด�าเนินนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ	 กปภ.	ถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในวาระส�าคัญ 
ทีส่อดแทรกอยูใ่นนโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รัปชัน	โดย	กปภ.	คาดหวงัให้คณะกรรมการ		คณะอนกุรรมการ		คณะท�างาน	
ผูบ้รหิาร	พนกังานและลกูจ้างของ	กปภ.	ทกุคน	ตระหนกัว่าการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่จะต้องท�าความเข้าใจ	 ยึดมั่น	 และปฏิบัติ	 พร้อมท้ังรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์
หรอืสงสยัว่าจะขดัต่อหลกัการต่างๆ	ต่อผูบั้งคับบญัชา	เพือ่เป็นการแสดงความบรสิทุธิใ์จ	และป้องกนัมใิห้ผูป้ฏบัิตงิานต้องตดัสนิใจ
เลือกระหว่างประโยชน์ของตนเองและของหน่วยงาน	 โดยผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ในกรณ ี
ดังต่อไปนี้
	 1.	 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม
	 2.	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งหน้าที่	คือ	มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือบรรจุเข้าท�างานใหม่
	 3.	 เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น

	 ส�าหรบัคณะกรรมการทีม่ไิด้ปฏิบติังานให้	กปภ.	เตม็เวลา	แต่มคีวามจ�าเป็นต้องร่วมประชุมเพ่ือพจิารณาหรอืวนิจิฉยัสัง่การ
ในประเด็นท่ีอาจเก่ียวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของ	 กปภ.	รวมอยู่ด้วยน้ัน	 กปภ.	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ 
แนวทางปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน	โดยให้ถือว่าการกระท�า
หรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 (1)		 การใช้ข้อมูลของ	กปภ.	เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
	 (2)		 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท�ากับ	 กปภ.	 หรือประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ	 กปภ.	 
ซึ่งท�าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ	 กปภ.	 หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้นั้นในฐานะคณะกรรมการของ	กปภ.	
	 (3)		 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการ	ผู้ถือหุ้นส�าคัญ	ที่ปรึกษา	ตัวแทน	พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภ่ายใต้การก�ากบั	ดแูล	ควบคมุ	หรอืตรวจสอบของ	กปภ.	ซ่ึงท�าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรอืแย้ง	กับผลประโยชน์
ของ	กปภ.	หรอืกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการผูน้ัน้	ในฐานะคณะกรรมการของ	กปภ.	เว้นแต่	
การด�ารงต�าแหน่งท่ี	กปภ.	มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยให้ถือว่าการกระท�าในข้อ	(1)	-	(3)	ของคู่สมรสของกรรมการ	เป็น 
การกระท�าของกรรมการด้วย

	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการจะต้องไม่แต่งต้ังหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด 
เป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล	ให้ความเห็น	หรือมีอ�านาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ

	 กปภ.	 ยังก�าหนดให้การรับหรือการให้ของขวัญที่นอกเหนือจากของขวัญอันควรได้หรือควรให้ตามกฎหมาย	 กฎ	 หรือ 
ข้อบังคับ	 ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หรือเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตกิ�าหนดไว้เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์	 เว้นแต่จะเป็นการรบัของขวญัทีก่รรมการมเีหตผุลความจ�าเป็นท่ีจะต้องรับ 
เพื่อรักษาไมตรี	 มิตรภาพ	 หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	 โดยให้น�าบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม

1.6	 	นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	 คณะกรรมการทั้งหมดมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	 โดยมีหลักเกณฑ ์
และวิธีปฏิบัติ	ดังนี้
	 (1)		 การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	ประกอบด้วย
	 	 -		 ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
	 	 -		 กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ	เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป	
	 (2)		 กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้กรรมการรับรองตนเองภายใน	 30	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
	 (3)		 กรณมีคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	หากกรรมการ	คูส่มรส	หรอืบคุคลในครอบครวั	มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	
ให้รายงานโดยทันทีต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	และให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	แจ้งกรณีดังกล่าวต่อส�านักตรวจสอบ
ของ	กปภ.
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2.1	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ของ	กปภ.	ประจ�าปี	2560

 Audit Committee's Report for the year ended September 30, 2017

2.2	 รายงานคณะกรรมการสรรหา

2.	รายงานผลการด�าเนินงานต่างๆ	ขององค์กร
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	 ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ	กปภ.	 ตามค�าสัง่ที	่ 2/2560	ลงวันที	่ 19	มกราคม	
2560	แต่งตั้งให้	 1)	นางสาวเยาวนุช	 วิยาภรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	2)	 อธิบดีกรมอนามัย	 เป็นรองประธานกรรมการ	และ 
3)	นายเวทย์		นุชเจริญ	เป็นกรรมการ	
	 ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้มีการประชุม	7	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดจ�านวนครั้งที่ประชุม	ดังนี้

นางสาวเยาวนุช			วิยาภรณ์	 6/7

นายแพทย์วชิระ		 เพ็งจันทร์	 7/7

นายเวทย์	 นุชเจริญ	 6/7

	 โดยม	ีผู้บรหิารระดบัสงูของ	กปภ.		ส�านกัตรวจสอบ	ฝ่ายการเงนิและบญัช	ีและส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้เข้าร่วม
ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ได้ท�าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	โดยมีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
	 1.		สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสปี	 2560	 และประจ�าปี	 2559	 ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชีและ 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 รายงานทางการเงินของ	 กปภ.	ได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรอง 
โดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถ้วนและเชื่อถือได้	นอกจากนี้ยังได้สอบทานรายการบัญชี	ระหว่าง	กปภ.	
กับบริษัทร่วม	 และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทร่วมจากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
	 2.		สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน	ประกอบกบัผลการตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบ	กปภ.	สามารถ
ให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า	มกีารบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้อย่างสม�า่เสมอ	มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ
	 3.		สอบทานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	
	 4.		ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัระเบยีบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2555	 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 
ฉบบัปรับปรุง	ปี	2555		เพือ่ให้ม่ันใจว่าการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามทีก่�าหนด	และเป็นไปตามหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	(Corporate	Governance)	ตามจรรยาบรรณทีพ่งึปฏบิตั	ิคงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธภิาพ

2.1	 รายงานผลการด�าเนินงานของ

	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ประจ�าปี	2560

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งทั้งหมด
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	 5.		พจิารณานโยบายการปฏิบติังานของส�านักตรวจสอบให้ครอบคลุม	บทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและส�านักตรวจสอบ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	 6.		อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 (ปี	 2561-2563)	 และแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 2561	 แผนกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบประจ�าปี	 2561	 และแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ�าปี	 2561	 รวมถึง 
ได้ก�ากับดูแลติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส	 พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติงาน
	 จากการด�าเนินการตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	มคีวามเหน็ว่า	กปภ.	 
มกีระบวนการในการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป	และการท�าธรุกรรม
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ครบถ้วนและเช่ือถือได้	 มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล	มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้อง	เพียงพอและเหมาะสม	โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	และผลการตรวจสอบภายในโดยรวมมีประสิทธิผล

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

Miss	Yaowanooch		 Wiyaporn	 6/7

Mr.	Wachira		 Pengjuntr	 7/7

Mr.	Weidt		 Nuchjalearn	 6/7

	 The	meetings	were	attended	by	PWA’s	senior	management,	Office	of	the	auditors,	the	Finance	and	
Accounting	Department	and	the	Office	of	the	Auditor	General	on	the	agenda	concerned:
	 PWA’s	Audit	Committee	has	considered	numerous	issues’	with	significant	substances	summarized	as	
the	followings:
	 1.		 Review	of	PWA’s	quarterly	(2017)	and	annual	(2016)	financial	statements	along	with	the	Finance	
and	Accounting	Department	and		the	Office	of	the	Auditor	General	to	ensure	that	they	are	accurately	and	
properly	arranged	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	standards,	while	data	is	sufficiently	
and	 reliably	 disclosed.	 In	 addition,	 the	 Audit	 committee	 also	 reviewed	 transaction	 with	 associated	 
companies	and	companies	related	to	associated	companies	from	Certified	Public	Accountant.
	 2.		 Review	of	the	adequacy	of	PWA’s	 internal	control	system,	as	a	supplement	to	the	 inspection	
report	 of	 Office	 of	 the	 auditor,	 to	 ensure	 that	 PWA	 consistently	 has	 efficient	 risk	management	 at	 
an	acceptable	level,	apart	from	proper,	transparent	and	efficient	internal	control	system.
	 3.		 Review	 of	 PWA’s	 management	 and	 employees’	 performance	 in	 compliance	 with	 rules,	 
regulations,	policies	on	the	conflict	of	interests,	and	code	of	ethics.
	 4.		 Review	 of	 the	 Audit	 Committee’s	 charter	 so	 that	 is	 in	 line	 with	 the	 Finance	ministry’s	 
regulations	on	the	state	enterprise’s	audit	committee	and	 internal	audit	unit	of	2012,	and	a	guidebook	 
of	 the	 state	 enterprise’s	 audit	 committee’s	 work	 performance	 (revised	 in	 2012)	 to	 ensure	 that	 
PWA’s	 Audit	 Committee’s	 performance	 is	 in	 compliance	with	 the	 rules	 defined,	 and	 based	 on	 good	 
corporate	governance	and	code	of	ethics,	while	maintaining	an	efficient		internal	control	system.
	 5.		 Review	 the	 policies	 of	 the	 Office	 of	 the	 Auditor	 to	 cover	 the	 roles	 and	 responsibilities.	 
The	Board	of	Audit	and	Inspection	Bureau.	To	serve	as	a	guide	for	practitioners.
	 6.		 Approve	 of	 a	 strategic	 plan	 3	 year	 (2017	-	2019)	 and	 2017	 examination	 plan	 and	 2017	 
Strategic	 Plan	 and	 Action	 Plan	 and	 2017	 Personnel	 development	 plan	 including	 directed	monitor	 the	 
performance	of	the	review	is	a	monthly/quarterly.	And	suggestions	about	working	practices.

2.1 Audit Committee’s Report for 

 the year ended September 30, 2017

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



1
5
3

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

	 Based	 on	 its	 implementation	 in	 conformity	 with	 the	 scope	 of	 duties	 and	 authority	 assigned,	 
the	Audit	 committee	 is	of	 the	opinion	 that	PWA	has	a	procedure	 for	preparing	 its	financial	 statements	 
which	is	accurate	and	fairly	presented,	in	all	material	respects,	its	financial	statements	in	accordance	with	
generally	accepted	accounting	principles,	with	the	interrelated	transactions	are	properly	and	reasonably	
carried	out	 and	data	 is	 sufficiently	 and	 reliably	disclosed.	 Similarly,	 PWA	has	 established	 an	 adequate,	 
appropriate,	 transparent	 and	 effective	 internal	 control	 system,	while	 PWA’s	management	 has	 properly	 
and	 adequately	 monitored	 its	 operations	 in	 compliance	 with	 the	 relevant	 laws	 and	 regulations.	 
Substantial	deficiency	has	not	been	found	and	the	overall	internal	audit	performance	is	effective.

					(Miss	Yaowanooch		Wiyaporn)
Chairperson	of	PWA’s	Audit	Committee
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	 การสรรหาคณะกรรมการ	 กปภ.	 เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย	 ที่น�าเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
	 ทั้งนี้	กปภ.	มีขั้นตอนการด�าเนินงาน		ดังนี้
	 1.		 กปภ.	รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า	บดัน้ีคณะกรรมการ	กปภ.	ชดุปัจจบัุนครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งแล้ว 
หรือมีกรรมการได้พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดตามวาระ	เพื่อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	กปภ.
	 2.		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน�าเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	 กปภ.	 
ต่อประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(คนร.)	
	 3.		ประธาน	 คนร.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการ	 กปภ.	 ท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง 
แล้วเสนอ	คนร.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 ทั้งนี้	 กรณีกรรมการ	 กปภ.	 ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานอื่น	 บุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 กปภ.	 ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเสนอประธาน	 คนร.	 
เพื่อให้ความเห็นชอบ	
	 4.		คนร.	เสนอรายชื่อคณะกรรมการ	กปภ.	ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
	 5.		 เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีติแต่งต้ังคณะกรรมการ	กปภ.	แล้ว	ให้คณะกรรมการ	กปภ.	เข้ารบัต�าแหน่ง	ตามมตคิณะรฐัมนตรี
ต่อไป
	 โดยสรุปตามผังรูป	ดังนี้

ขั้นตอนการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.

2.2	 	รายงานคณะกรรมการสรรหา

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้บุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. ขอความเหน็ชอบ
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3.1	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 Report on the Board of Director’s Responsibility

 for Financial Statements

3.2	 รายงานของผู้สอบบัญชี

 Auditor’s Report

3.3	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 Notes to the Financial Statements

3.	รายงานทางการเงิน

PWA

$
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	 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ	 ต่อรายงาน
ทางการเงนิทีม่คีณุภาพ	โดยได้ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป	ใช้นโยบายการบญัชี
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	 ตลอดจน 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	เหมาะสมและโปร่งใส	ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 	 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิาค	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภมูภิาค	ซึง่ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ	 ให้ก�ากับดูแล	สอบทาน	ความน่าเชื่อถือ	ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายใน	โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 	 คณะกรรมการการประปาส่วนภมูภิาค	 ได้สนบัสนนุข้อมลู	 และเอกสารต่างๆ	 ท่ีเกีย่วของเพือ่ให้ส�านกังานการตรวจเงนิ- 
แผ่นดนิซึง่เป็นผูส้อบบญัชี	สามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้อย่างอสิระ	กระทัง่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ได้รบัรอง
งบการเงินและผลการด�าเนินงาน	 ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 	 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 มีความเห็นว่างบการเงิน	 และระบบการควบคุมภายในโดยรวมของ 
การประปาส่วนภูมิภาค	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2560	 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ)
กรรมการ	รักษาการในต�าแหน่ง

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค		

3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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	 The	 Provincial	Waterworks	 Authority	 (PWA)	 Board	 of	 Directors	 has	 fully	 realized	 its	 duties	 and 
responsibilities,	as	the	Board	of	Directors,	for	the	quality	financial	statements,	which	have	been	overseen	
to	 prepared	 in	 accordance	with	 accounting	 principles	 and	 practices	 generally	 accepted.	 In	 this	 regard,	 
the	Board	of	Directors	has	selected	an	appropriate	accounting	policy	and	constantly	implemented	it	with	
cautious	 discretion	 and	 the	 best	 estimate.	 Furthermore,	 significant	 data	 is	 sufficiently,	 properly	 and	 
transparently	disclosed	in	notes	of	the	financial	statements.

	 The	 Board	 of	 Directors	 has	 appointed	 PWA’s	 Audit	 Committee,	 comprising	 of	 independent	 
Board	 Directors,	 to	 oversee	 and	 examine	 the	 reliability	 and	 accuracy	 of	 PWA’s	 financial	 statements,	 
including	 its	 internal	 control	 system.	 The	 Audit	 Committee’s	 opinions	 on	 these	 issues	 have	 already	 
appeared	in	its	report,	which	is	displayed	in	PWA’s	annual	report.

	 The	 Board	 of	 Directors	 also	 provides	 related	 data	 and	 documents	 to	 enable	 the	 office	 of	 the	 
Audit	 General,	 which	 is	 the	 auditor,	 to	 independently	 audit	 and	 express	 its	 opinions	 until	 the	 office	 
of	 the	 Audit	 General	 certifies	 that	 PWA’s	 financial	 statements	 referred	 to	 above	 present	 fairly,	 in	 all	 
material	 respects,	 financial	 position	 and	 operational	 consequences	 in	 accordance	 with	 financial	 
statements	standards,	which	is	revealed	in	PWA’s	annual	report.

	 PWA’s	 Board	 of	 Directors	 is	 of	 the	 opinion	 that	 the	 overall	 financial	 statements	 and	 internal	 
control	 system	 of	 the	 Provincial	 Waterworks	 Authority	 as	 at	 September	 30,	 2017	 are	 reliable	 
in	 compliance	with	 financial	 statements	 standards	 and	 have	 practices	 that	 comply	with	 the	 relevant	 
laws	and	regulations.

(Mr.	Chatchai			Promlert)
Acting	Chairman	of	PWA’s	Board	of	Directors

3.1 Report on the Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements
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เสนอ   คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

ความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกำรประปำส่วนภมูภิำคซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 งบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดง 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดงเงินสดเฉพำะกจิกำร ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2560  ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำน 

กำรตรวจเงินแผ่นดินได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระจำกกิจกำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินท่ีก�ำหนด
โดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินและส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณ
อื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณเหล่ำนี้ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำ 
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
ของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปนี้ หมำยเหตุประกอบกำรเงินท่ี 5.7  

ได้อธิบำยถึงกำรที่กำรประปำส่วนภูมิภำคเข้ำไปด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในพื้นท่ีท่ียังไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้งำนซ่ึงมีควำมไม่แน่นอน 
ที่มีสำระส�ำคัญที่อำจเป็นเหตุให้งำนระหว่ำงก่อสร้ำงต้องถูกระงับหรือยกเลิกได้หำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีมีหน้ำที่ก�ำกับดูแล
พื้นที่ไม่อนุญำตให้กำรประปำส่วนภูมิภำคใช้พื้นที่ที่ก�ำลังก่อสร้ำง หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ 5.8 กำรประปำส่วนภูมิภำค 
มีสินทรัพย์ที่ต้ังอยู่บนที่ดินที่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้งำน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ 5.12 กำรประปำส่วนภูมิภำค 
มีกำรจ่ำยช�ำระหนี้ล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำซ่ึงอำจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและดอกเบี้ยจำก 
เงินที่ผิดนัดช�ำระหน้ีได้ หมำยเหตุประกอบกำรเงินที่ 5.23 กำรประปำส่วนภูมิภำคกู้เงินจำกกองทุนเงินประกันกำรใช้น�้ำ 
จ�ำนวน 1,625.00 ล้ำนบำท เพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรที่ 8 เหตุกำรณ์ไฟไหม ้
เน่ืองจำกเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอำคำร 2 ชั้น 4 กำรประปำส่วนภูมิภำคส�ำนักงำนใหญ่  
ซ่ึงเมือ่วนัที ่23 มถินุำยน 2560  คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิได้รำยงำนผลกำรประเมนิมลูค่ำควำมเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน 20.26 ล้ำนบำท ทั้งนี้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่ำว 
ข้ำงต้น

รายงานของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บรหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีแต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิ

และรำยงำนผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหำรจะจัดเตรียมรำยงำนประจ�ำปีให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือกำรอ่ำนพิจำรณำว่ำ 
ข้อมลูอืน่มคีวำมขดัแย้งทีมี่สำระส�ำคญักับงบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท่ี้ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 
หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

เมื่อส�ำนักงำนกำรตรวจสอบเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีหำกส�ำนักงำนกำรตรวจสอบเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ำ 
มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำท่ี 
ในกำรก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต ่
ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกิจกำรหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจสอบเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ 

งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำก 
กำรทจุริตหรือข้อผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส�ำคญัเมือ่คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำรำยงำนทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้
ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดิน
รวมถึง

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำน 
กำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเส่ียง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด  
เนือ่งจำกกำรทจุรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร่้วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลูกำรแสดงข้อมลู
ที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ 
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบญัชีทีไ่ด้รบั สรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีมี่สำระส�ำคญัท่ีเกีย่วกบัเหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ำ 
มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กิจกำรต้องหยุดด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควรหรือไม่ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสำรกับ 
ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้  
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 มีนำคม 2561

(นำงสำวสุวิมล  เดชำนุกูลกิจ)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 13

(นำงประชุมพร  บุตรไชย)
นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช�ำนำญกำรพิเศษ
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(Translation)

Auditor's Report

To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority

Opinion
 The State Audit Office has audited the financial statements of the Provincial Waterworks Authority 
(PWA) comprising the statements of financial position in which the equity method is applied, accompanying 
statements of financial position as at 30 September 2017 and separate financial statements of the Provincial 
Waterworks Authority (PWA), comprehensive income, changes in equity, and cash flows in which the equity 
method is applied and the separated statements of financial position, comprehensive income, changes in 
equity and cash flows as at 30 September 2017 and the notes to financial statements including a summary 
of significant accounting policies.
 In the opinion of the State Audit Office, the above financial statements in which the equity method 
is applied and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects,  
the financial position of the Provincial Waterworks Authority as at 30 September 2017 and its financial  
performance and cash flows for the year then ended in accordance with the Thai Financial Reporting  
Standards.

Criteria for Expressing Opinions
 The State Audit Office has performed its audit work in accordance with standards on auditing and 
responsibilities of the State Audit Office as mentioned in the Auditor’s Responsibility on the financial audit 
in the report of the State Audit Office, which is an independent body in accordance with standards on the 
state auditing determined by the State Audit Committee and Code of Ethics for Professional Accountants 
determined by the Federation of Accounting Professions in relation to the auditing on the financial  
statements. The State Audit Office also performs according to other ethic responsibilities, which is in  
accordance with standards on the state auditing and all these code of ethics. The State Audit Office is  
certain that the auditing evidences are adequate and proper to use as the criteria for expressing the opinions 
of the State Audit Office.   

Information and Critical Incident
 The State Audit Office requests to notice the notes to financial statements as follows: the notes to 
financial statements 5.7 describing that the Provincial Waterworks Authority (PWA) conducts the construction 
work in areas that are not yet permitted to operate. There are significant uncertainties that may cause  
construction work to be suspended or terminated, if the government agency responsible for regulating  
the areas does not allow the Provincial Waterworks Authority (PWA) to use the site under construction,  
the notes to financial statements 5.8 describing that the Provincial Waterworks Authority (PWA) has assets 
on areas that are not yet permitted to operate, the notes to financial statements 5.12 describing that the 
Provincial Waterworks Authority (PWA) has delayed debt repayment, not as determined in the contract, 
which may be claimed for damages and interests from money defaulted on repayment, the notes to  
financial statements 5.23 loans from the Water Usage Guarantee Fund of Baht 1,625.00 million for financial 
liquidity enhancement. This includes the notes to financial statements No. 8 in relation to the incident 
occurring after the reporting period due to the fire on 20 March 2017 on the 4th floor of the 2nd Building, 
the Provincial Waterworks Authority (PWA), Head Office, which the Investigation Committee reported  
the assessment of the damage amounting to Baht 20.26 million and the State Audit Office did not express 
any conditional comments in this respect.

The Office of the Auditor General of Thailand
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Other Information
 The management is responsible for other information which comprise the information in the annual 
report but does not include the information in the financial statements and the auditor's report contained 
in the annual report. The management will prepare an annual report for the State Audit Office after  
the date in the report of the auditor.
 The opinion of the State Audit Office on financial statements does not cover other information and 
the State Audit Office does not trust any other information.
 The responsibility of the State Audit Office in relation to the financial statements is to read and  
consider any other information that could have a material adverse effect on the financial statements or  
the effects that could be derived from the audit of the State Audit Office or to show that the other  
information has material misstatement or not.
 When the State Audit Office reads the annual report, and if the State Audit Office concludes that 
there is material misstatement, the State Audit Office must communicate this matter with the regulator.

Management and Regulators’ Responsibilities on the Financial Statements
 The Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance  
with the Thai Financial Reporting Standards and for such internal control as management determines as 
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.
 In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the ability of the  
business to continue operations, disclose matters related to ongoing operations as appropriate and use 
accounting criteria for continued operations except for the Management intends to terminate business  
or stop operations or cannot continue business. 
 The regulator is responsible for overseeing the process of preparing the financial statements  
of the business.

Auditor’s Responsibilities on the Financial Statement Audit
 The review of the State Audit Office is aimed to provide a reasonable assurance that the  
consolidated financial statements are free of material misstatement whether caused by fraud or error,  
as well as to present the auditor's report including the opinion of the State Audit Office with reasonable 
assurance at a high level. However, it does not guarantee that auditing practice according to auditing  
standards will always be able to detect material misstatement. Material misstatement may be due to  
fraud or error and is considered substantive when it is reasonably anticipated that a report which is  
incompatible with each or all of the facts will affect the economic decisions of these financial  
statement users.
 As for the audit of the State Audit Office in accordance with the audit standards, the State Audit 
Office uses its discretion, observation and suspicion as professionals all through the auditing process  
of the State Audit Office including 
 • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements whether caused 
   by fraud or error, designing and implementing audit trails to respond to those risks. This includes 
   obtaining audit evidence that is adequate and appropriate for using as the criteria to express  
  the State Audit Office’s opinions.  The risk that material misstatement is not found which is a result 
   of fraud is greater than the risk of error because corruption may relate to conspiracy, fake  
  documents, intention to ignore showing data, displaying data that does not match the facts  
  or internal control interventions.

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

(Miss Suwimol  Dechanukulkij)
Director of Financial Audit Office 13

(Mrs. Prachumporn  Buttrachai)
State Auditor, Senior Professional Level

"The report of the auditor and the financial report has not been reviewed by the auditor."

The Office of the Auditor General of Thailand 
20 March 2018
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

                      งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

  หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558

                                      (ยอดยกมา)

                       สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3.1, 5.1 2,606,325,173  1,998,066,366  3,662,662,900 

 เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 3.2, 5.2 1,148,074,738  1,976,393,421  2,410,180,216 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น                  3.3, 5.3 1,450,833,602  1,970,756,526  986,094,957 

 วัสดุคงเหลือ   3.4, 5.4 372,253,038  265,735,869  250,788,283 

 งำนตดิตัง้และวำงท่อระหว่ำงด�ำเนนิกำร 3.11.2 35,731,886  26,699,402  26,779,377 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,613,218,437  6,237,651,584  7,336,505,733 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5, 5.5 4,014,548,323  3,854,421,533  3,622,376,184 

 เงินลงทุนระยะยำวอื่น 3.5, 5.5 24,026,200  24,026,200  24,026,200 

 เงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง  760,686,017  1,380,083,956  1,416,780,364 

 สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง   5.7 11,205,998,944  12,243,357,819  8,861,849,962 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   3.7, 3.8, 5.8 91,360,605,717  85,215,152,423  78,014,248,366 

 สิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ 3.8, 3.9, 5.9 317,147,067  317,689,482  318,233,174 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7, 3.10, 5.10 77,611,610  88,847,246  87,609,518 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.11 267,096,467  269,387,132  270,738,333 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  108,027,720,345  103,392,965,791  92,615,862,101 

รวมสินทรัพย์  113,640,938,782  109,630,617,375  99,952,367,834 
      
  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 

หน่วย : บำท

(นางวรจรรย์  เดชะศาศวัต)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

                              งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

  หมายเหตุ         30 กันยายน 2560   30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558

                                       (ยอดยกมา)
               หนี้สินและส่วนของทุน    
หนี้สินหมุนเวียน

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

                                    งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558

                                      (ยอดยกมา)

                       สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3.1, 5.1 2,606,325,173  1,998,066,366  3,662,662,900 

 เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 3.2, 5.2 1,148,074,738  1,976,393,421  2,410,180,216 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  3.3, 5.3 1,450,833,602  1,970,756,526  986,094,957 

 วัสดุคงเหลือ   3.4, 5.4 372,253,038  265,735,869  250,788,283 

 งำนติดตั้งและวำงท่อระหว่ำงด�ำเนินกำร 3.11.2 35,731,886  26,699,402  26,779,377 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,613,218,437  6,237,651,584  7,336,505,733 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5, 5.5 1,091,200,000  1,091,200,000  1,091,200,000 

 เงินลงทุนระยะยำวอื่น 3.5, 5.5 24,026,200  24,026,200  24,026,200 

 เงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง  760,686,017  1,380,083,956  1,416,780,364 

 สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง   5.7 11,205,998,944  12,243,357,819  8,861,849,962 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   3.7, 3.8, 5.8 91,360,605,717  85,215,152,423  78,014,248,366 

 สิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ 3.8, 3.9, 5.9 317,147,067  317,689,482  318,233,174 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7, 3.10, 5.10 77,611,610  88,847,246  87,609,518 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.11 267,096,467  269,387,132  270,738,333 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  105,104,372,022  100,629,744,258  90,084,685,917 

รวมสินทรัพย์  110,717,590,459  106,867,395,842  97,421,191,650 

      

  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 

หน่วย : บำท

(นางวรจรรย์  เดชะศาศวัต)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

                                            งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ         30 กันยายน 2560   30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2558

                                       (ยอดยกมา)
                 หนี้สินและส่วนของทุน     
หนี้สินหมุนเวียน

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 หมายเหตุ  2560 2559

รายได้      
 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำและบริกำร 3.11.1, 5.25 25,943,466,111  25,680,445,214 
 รำยได้ค่ำติดตั้งและวำงท่อ 3.11.2, 5.25 1,911,770,547  2,115,067,144 
 รำยได้อื่น 3.11.3 - 3.11.9, 5.26 1,545,959,126 1,367,634,122
   รวมรายได้  29,401,195,784  29,163,146,480 
ค่าใช้จ่าย     
 ค่ำใช้จ่ำยติดตั้งและวำงท่อ  1,551,863,190  1,730,745,486 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำร 5.27 20,087,724,153  20,450,168,381 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 5.28  176,848,486  155,145,545 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 3.12, 5.29 1,919,546,240  2,340,353,441 
   รวมค่าใช้จ่าย  23,735,982,069  24,676,412,853 
ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  494,806,043 539,028,996
ก�าไรส�าหรับปี  6,160,019,758 5,025,762,623 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    
 รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทนุในภายหลงั   
 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร    
   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (171,814,413) (74,345,669)
 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร    
   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในบริษัทร่วม  1,355,509 (5,659,479)
 ภำษีเงินได้เกี่ยวกับรำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่    
   ไปยังก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลังในบริษัทร่วม  (270,941) 1,131,895 
  รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทนุในภายหลงั   
 กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย    
   ในบริษัทร่วม  23 (81,227)
 ภำษีเงินได้เกี่ยวกับรำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่    
   ไปยังก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลังในบริษัทร่วม  (85) 16,246
 ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  (1,363,759) (1,431,082)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  5,987,926,092 4,945,393,307 
      
      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ  2560 2559

รายได้      

 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำและบริกำร 3.11.1, 5.25 25,943,466,111  25,680,445,214 

 รำยได้ค่ำติดตั้งและวำงท่อ 3.11.2, 5.25 1,911,770,547  2,115,067,144 

 รำยได้อื่น 3.11.3 - 3.11.9, 5.26 1,880,359,126  1,668,594,122 

           รวมรายได้  29,735,595,784  29,464,106,480 

ค่าใช้จ่าย     

 ค่ำใช้จ่ำยติดตั้งและวำงท่อ  1,551,863,190  1,730,745,486 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำร 5.27 20,087,724,153  20,450,168,381 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 5.28  176,848,486  155,145,545 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 3.12, 5.29 1,919,546,240  2,340,353,441 

           รวมค่าใช้จ่าย  23,735,982,069  24,676,412,853 

ก�าไรส�าหรับปี  5,999,613,715  4,787,693,627 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    

 รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทนุในภายหลงั   

  ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร    

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (171,814,413) (74,345,669)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  5,827,799,302  4,713,347,958 

 

      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  4,833,961,950  (63,624,449) (10,376,431) 2,059,206  81,202  9,074,623  437,263,337  374,477,488  38,332,531,908 

ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ -    -    -    (2,800,100,000) -    -     -    -     -    -    -    (2,800,100,000)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  -    -    -    5,025,762,623  (74,345,669) (5,659,479) 1,148,141   (81,227) (1,431,082)  -     (80,369,316) 4,945,393,307 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  7,059,624,573  (137,970,118) (16,035,910) 3,207,347  (25) 7,643,541  437,263,337  294,108,172  40,477,825,215 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  7,059,624,573  (137,970,118) (16,035,910) 3,207,347  (25) 7,643,541  437,263,337  294,108,172  40,477,825,215 

ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ -    -    -    (2,971,600,000) -    -    -    -    -    -    -    (2,971,600,000)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  -    -    -    6,160,019,758  (171,814,413) 1,355,509  (271,026) 23  (1,363,759)  -     (172,093,666) 5,987,926,092 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  10,248,044,331  (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321  (2) 6,279,782  437,263,337  122,014,506  43,494,151,307 

ทุนประเดิม งบประมาณอุดหนุน รวมทุน
รวม

ส่วนของทุน

ก�าไร (ขาดทุน)
สะสม

ยังไม่ได้จัดสรร

ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ

องค์ประกอบ
ของ

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

การ
เปลีย่นแปลง

ในมูลค่า
เงินลงทุน
เผื่อขาย

ในบรษิทัร่วม

ส่วนแบ่ง

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ในบริษัทร่วม

รายการอื่น
ของการ

เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจาก
ผู้ถือหุ้น
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

รวม
องค์ประกอบอื่น
ในส่วนของทุน

ผลก�าไร
(ขาดทุน) จาก

การประมาณการ
ตามหลัก

คณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส�าหรับ
โครงการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ผลก�าไร
(ขาดทุน) จาก

การประมาณการ
ตามหลัก

คณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับ

โครงการ
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ในบริษัทร่วม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ทุน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุน องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  2,740,887,703  (63,624,449) (63,624,449) 35,801,355,724 

ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ -    -    -    (2,800,100,000) -    -    (2,800,100,000)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  -    -    -    4,787,693,627  (74,345,669) (74,345,669) 4,713,347,958 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  4,728,481,330  (137,970,118) (137,970,118) 37,714,603,682 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  4,728,481,330  (137,970,118) (137,970,118) 37,714,603,682 

ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ -    -    -    (2,971,600,000) -    -    (2,971,600,000)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  -    -    -    5,999,613,715  (171,814,413) (171,814,413) 5,827,799,302 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  7,756,495,045  (309,784,531) (309,784,531) 40,570,802,984 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ

ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์

ของพนักงาน
ก�าไร (ขาดทุน)

สะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมองค์ประกอบอื่น

ในส่วนของทุน รวมส่วนของทุนทุนประเดิม งบประมาณอุดหนุน รวมทุน



1
7
2

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
 ก�ำไรส�ำหรับปี 6,160,019,758 5,025,762,623
    รำยกำรปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)   
   จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  :   
   ค่ำเสื่อมรำคำ 5,077,914,653 4,698,213,410
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ถำวร 36,431,183 81,052,382
   ค่ำเผื่อจำกกำรปรับมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์ 8,778,227 (10,422,974)
   สิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุตัดจ่ำย 542,407 543,682
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ 6 3
   ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30,940,635 27,342,953
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 4
   ค่ำเสียหำยจำกเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ 14,834,888  -   
   ตัดสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นค่ำใช้จ่ำย 3,177,517 10,311,201
   ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 70,720,721 116,351,297
   (กลับรำยกำร) ค่ำเผื่อส�ำหรับกำรปรับมูลค่ำและวัสดุล้ำสมัย 187,858 (62,978)
   ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 84,603,354 31,936,264
   หนี้สูญ 1,763,954 747,814
   หนี้สงสัยจะสูญ 7,862,400 9,141,434
   รำยได้จำกกำรรับบริจำคจำกเอกชนตัดบัญชี (221,344,544) (224,718,265)
   รำยได้จำกกำรรับบริจำคจำกรำชกำรตัดบัญชี (168,124,306) (133,573,005)
   รำยได้เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้ตัดบัญชี (632,887,494) (548,145,865)
   รำยได้รับบริจำคจำกหน่วยงำนอื่น  -    (232,363)
   รำยได้รับบริจำคจำกเอกชน (3,782,523) (1,660,181)
   รำยได้เบ็ดเตล็ด (17,774,756) (127,245)
   รำยได้ค่ำปรับและค่ำเสียหำย (2,893,100) (4,771,200)
   รำยได้เงินปันผล (17,369,741) (15,140,831)
   ขำดทุนจำกสินทรัพย์ถำวรขำดรอสอบข้อเท็จจริง 516,819 188,437
   ขำดทุน (ก�ำไร) จำกวัสดุขำดรอสอบข้อเท็จจริง 577,197 (100,195)
   ปรับมูลค่ำเงินประกันกำรใช้น�้ำ (24,874,058) -   
   โบนัสจ่ำยกรรมกำรและพนักงำน 603,823,357 471,288,085
   ประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำม 25,314,630 7,403,715
   ประมำณกำรหนี้สินจำกสัญญำเอกชนร่วมลงทุน (306,811,836) 494,544,142
   ประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 521,499 921,052
   ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ (494,806,043) (539,028,996)
   ดอกเบี้ยรับ (42,167,557) (66,349,032)
   ดอกเบี้ยจ่ำย 1,919,024,741 2,339,432,389
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 12,114,719,852 11,770,847,757
 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
   เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 828,318,683 433,786,794
   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 508,515,122 (972,386,054)
   วัสดุคงเหลือ (89,784,424) (11,205,202)
   งำนติดตั้งและวำงท่อระหว่ำงด�ำเนินกำร (9,032,484) 79,975
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 162,899 (598,529)
      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

                    2560 2559
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (1,283,061,127) 1,219,154,832

   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (99,384,865) 8,802,780

   เงินโบนัสกรรมกำรและพนักงำนค้ำงจ่ำย (480,239,606) (645,447,916)

   เงินรับล่วงหน้ำค่ำติดตั้งและวำงท่อ (29,491,714) (7,182,586)

   เงินประกันระยะยำว 101,540,258 109,851,970

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (76,306,722) 1,108,894,951

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 11,485,955,872 13,014,598,772

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 รับดอกเบี้ย  47,698,112 83,131,897

 เงินปันผลรับ 351,769,741 316,100,831

 เงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น (376,590,777) (1,195,440,938)

 จ่ำยเงินซื้อสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น (149,269,080) (359,887,576)

 สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น (8,214,863,102) (13,027,432,317)

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (1,404,500) (3,995,337)

 รับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,949,731 1,786,593

 เงินรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 8,570,503 17,219,879

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,332,139,372) (14,168,516,968)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 จ่ำยดอกเบี้ย  (524,275,722) (908,922,779)

 จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1,922,179,253) (1,929,530,766)

 รำยได้เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้เพิ่มขึ้น 2,791,853,396 3,077,962,737

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 1,544,791,055 1,713,812,470

 เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (1,635,747,169) -   

 เงินจ่ำยน�ำส่งรัฐ (2,800,000,000) (2,464,000,000)

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,545,557,693) (510,678,338)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 608,258,807 (1,664,596,534)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี 1,998,066,366 3,662,662,900

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันสิ้นปี 2,606,325,173 1,998,066,366

      

      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
 ก�ำไรส�ำหรับปี 5,999,613,715 4,787,693,627
 รำยกำรปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)   
  จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  :   
   ค่ำเสื่อมรำคำ 5,077,914,653 4,698,213,410
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ถำวร 36,431,183 81,052,382
   ค่ำเผื่อจำกกำรปรับมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์ 8,778,227 (10,422,974)
   สิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุตัดจ่ำย 542,407 543,682
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ 6 3
   ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30,940,635 27,342,953
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 4
   ค่ำเสียหำยจำกเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ 14,834,888 -   
   ตัดสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นค่ำใช้จ่ำย 3,177,517 10,311,201
   ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 70,720,721 116,351,297
   (กลับรำยกำร) ค่ำเผื่อส�ำหรับกำรปรับมูลค่ำและวัสดุล้ำสมัย 187,858 (62,978)
   ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 84,603,354 31,936,264
   หนี้สูญ 1,763,954 747,814
   หนี้สงสัยจะสูญ 7,862,400 9,141,434
   รำยได้จำกกำรรับบริจำคจำกเอกชนตัดบัญชี (221,344,544) (224,718,265)
   รำยได้จำกกำรรับบริจำคจำกรำชกำรตัดบัญชี (168,124,306) (133,573,005)
   รำยได้เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้ตัดบัญชี (632,887,494) (548,145,865)
   รำยได้รับบริจำคจำกหน่วยงำนอื่น  -    (232,363)
   รำยได้รับบริจำคจำกเอกชน (3,782,523) (1,660,181)
   รำยได้เบ็ดเตล็ด (17,774,756) (127,245)
   รำยได้ค่ำปรับและค่ำเสียหำย (2,893,100) (4,771,200)
   รำยได้เงินปันผล (351,769,741) (316,100,831)
   ขำดทุนจำกสินทรัพย์ถำวรขำดรอสอบข้อเท็จจริง 516,819 188,437
   ขำดทุน (ก�ำไร) จำกวัสดุขำดรอสอบข้อเท็จจริง 577,197 (100,195)
   ปรับมูลค่ำเงินประกันกำรใช้น�้ำ (24,874,058)  -   
   โบนัสจ่ำยกรรมกำรและพนักงำน 603,823,357 471,288,085
   ประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำม 25,314,630 7,403,715
   ประมำณกำรหนี้สินจำกสัญญำเอกชนร่วมลงทุน (306,811,836) 494,544,142
   ประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 521,499 921,052
   ดอกเบี้ยรับ (42,167,557) (66,349,032)
   ดอกเบี้ยจ่ำย 1,919,024,741 2,339,432,389
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 12,114,719,852 11,770,847,757
       สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
   เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 828,318,683 433,786,794
   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 508,515,122 (972,386,054)
   วัสดุคงเหลือ (89,784,424) (11,205,202)
   งำนติดตั้งและวำงท่อระหว่ำงด�ำเนินกำร (9,032,484) 79,975
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 162,899 (598,529)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : บำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (1,283,061,127) 1,219,154,832

  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (99,384,865) 8,802,780

  เงินโบนัสกรรมกำรและพนักงำนค้ำงจ่ำย (480,239,606) (645,447,916)

  เงินรับล่วงหน้ำค่ำติดตั้งและวำงท่อ (29,491,714) (7,182,586)

  เงินประกันระยะยำว 101,540,258 109,851,970

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (76,306,722) 1,108,894,951

   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 11,485,955,872 13,014,598,772

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 รับดอกเบี้ย  47,698,112 83,131,897

 เงินปันผลรับ 351,769,741 316,100,831

 เงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น (376,590,777) (1,195,440,938)

 จ่ำยเงินซื้อสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น (149,269,080) (359,887,576)

 สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น (8,214,863,102) (13,027,432,317)

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (1,404,500) (3,995,337)

 รับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,949,731 1,786,593

 เงินรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 8,570,503 17,219,879

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,332,139,372) (14,168,516,968)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 จ่ำยดอกเบี้ย  (524,275,722) (908,922,779)

 จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1,922,179,253) (1,929,530,766)

 รำยได้เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้เพิ่มขึ้น 2,791,853,396 3,077,962,737

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 1,544,791,055 1,713,812,470

 เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (1,635,747,169) -   

 เงินจ่ำยน�ำส่งรัฐ (2,800,000,000) (2,464,000,000)

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,545,557,693) (510,678,338)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 608,258,807 (1,664,596,534)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี 1,998,066,366 3,662,662,900

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันสิ้นปี 2,606,325,173 1,998,066,366

      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

   2560 2559
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กำรประปำส่วนภูมิภำค
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

 กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) เป็นรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งตำมนโยบำยของรัฐบำลที่จะปรับปรุงและขยำยกิจกำรประปำ 
ในส่วนภูมิภำคให้ดียิ่งขึ้นโดยกำรโอนกิจกำรประปำในส่วนภูมิภำคและหน่วยงำนก่อสร้ำงประปำภูมิภำคของกรมโยธำธิกำร 
กระทรวงมหำดไทย กับกิจกำรประปำชนบทและหน่วยงำนก่อสร้ำงประปำชนบทของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
มำจัดตั้งเป็นกำรประปำส่วนภูมิภำค สังกัดกระทรวงมหำดไทย โดยตรำเป็นพระรำชบัญญัติกำรประปำส่วนภูมิภำค พ.ศ. 2522 
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบและส่งเสริมธุรกิจกำรประปำโดยกำรส�ำรวจ จัดหำแหล่งน�้ำดิบ  
และจัดให้ได้มำซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในกำรผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำรวมทั้งกำรด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเน่ืองกับ
ธรุกิจกำรประปำ เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่กำรให้บรกิำรสำธำรณปูโภค  โดยค�ำนงึถงึประโยชน์ของรฐัและสขุอนำมยัของประชำชน
เป็นส�ำคัญ

 ปัจจุบันที่ท�ำกำรส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

 2.1 การน�าเสนองบการเงิน
  งบกำรเงินได้จัดท�ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป ภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ.  2543  ซ่ึงหมำยควำม
รวมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงบัญช ี
ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซ่ึงสอดคล้องกับกำรจัดรำยกำรในงบกำรเงินท่ีเป็นไปตำม 
ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 
ทั้งนี้ได้รวมรำยกำรของกองทุนสงเครำะห์กำรประปำส่วนภูมิภำค ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังท่ี กค 0209.2/4171  
ลงวันที่ 9 มีนำคม 2544 เรื่อง งบกำรเงินของกองทุนบ�ำเหน็จหรือกองทุนสงเครำะห์พนักงำน โดยแสดงฐำนะกำรเงินและ 
ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนสงเครำะห์รวมในงบกำรเงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 
และแสดงรำยกำรที่เกี่ยวกับกองทุนสงเครำะห์ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.19

 2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
   กำรประปำส่วนภูมภิำคได้น�ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำน         
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตำมประกำศของสภำวิชำชีพบัญชี 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2559 
มำถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ำยบริหำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคพิจำรณำแล้วว่ำ ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อนโยบำย    
กำรบัญชีและงบกำรเงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค

  2.2.2 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
       มาตรฐานการบัญชี                เรื่อง

   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้ำคงเหลือ



1
7
7

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

       มาตรฐานการบัญชี     เรื่อง
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี  
       และข้อผิดพลำด
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญำก่อสร้ำง
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได้
   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญำเช่ำ
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รำยได้
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงำน
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล   
       เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ  
       ต่ำงประเทศ
   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนกำรกู้ยืม
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
   ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) ก�ำไรต่อหุ้น
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
   ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
   ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
   ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) กำรบัญชีส�ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
   ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
   ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                        เรื่อง
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) กำรรวมธุรกิจ
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญำประกันภัย
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
   ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงำนด�ำเนินงำน
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินรวม
   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) กำรร่วมกำรงำน
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
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       การตีความมาตรฐานการบัญชี                               เรื่อง
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง  
       เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 
   ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร  
       หรือของผู้ถือหุ้น
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ
   ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ       
       และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและ
       กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)      กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29          
       (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
       เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)   กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุน  
       ขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี 
       ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์  
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ   
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ   
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่น�ำส่งรัฐ

  2.2.3 มีผลบงัคบัใช้กับงบการเงินส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 

       มาตรฐานการบัญชี                 เรื่อง
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) สินค้ำคงเหลือ
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี  
       และข้อผิดพลำด
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญำก่อสร้ำง
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได้
   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญำเช่ำ



1
7
9

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

       มาตรฐานการบัญชี                   เรื่อง
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได้
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงำน
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) กำรบญัชสี�ำหรับเงนิอดุหนนุจำกรฐับำลและกำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั 
       ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ
   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนกำรกู้ยืม
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
   ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ก�ำไรต่อหุ้น
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
   ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
   ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน         เรื่อง
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) กำรรวมธุรกิจ
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญำประกันภัย
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
   ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงำนด�ำเนินงำน
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินรวม
   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) กำรร่วมกำรงำน
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

       การตีความมาตรฐานการบัญชี         เรื่อง
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง  
       เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 
   ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร  
       หรือของผู้ถือหุ้น
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ
   ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
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       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        เรื่อง
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน  กำรบูรณะ  
       และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอนกำรบูรณะและ
       กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)   กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29   
       (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
       ที่เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)   กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
   ฉบับที่ 14 (ปรบัปรุง 2560) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ 
       และปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำนี ้ส�ำหรบัมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่19 
        (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์  
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ   
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ   
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่น�ำส่งรัฐ

   ตำมหมำยเหตุข้อ 2.2.2 ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีและ          
กำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมือ่ออกจำกงำน และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับท่ี 4   (ปรับปรงุ 2559) 
เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ซึ่ง กปภ. ได้น�ำมำถือปฏิบัติแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหำร 
ของ กปภ. อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินส�ำหรับปีท่ีเริ่มใช้มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 ซึ่ง กปภ. จะเร่ิม
ใช้มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบังคับใช้กับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป อย่ำงไรก็ตำม กปภ. คำดว่ำจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงิน
ในงวดที่เริ่มใช้อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำก 
สถำบันกำรเงิน ที่มีระยะเวลำครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝำกธนำคำรที่ใช้เป็นหลักประกัน
 
 3.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
  เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพำะในกำรใช้เงิน ได้แก่ เงินที่ กปภ. 
ใช้ค�้ำประกันกำรกู้เงินเพ่ือเป็นสวัสดิกำรของพนักงำน เงินกองทุนเงินประกันกำรใช้น�้ำ และเงินดอกผลกองทุนเงินประกัน 
กำรใช้น�้ำ ซึ่งเงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวทั้งหมดเป็นเงินที่ กปภ. สำมำรถน�ำมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีที่ประสบปัญหำ
เงินทุนหมุนเวียนขำดแคลน
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 3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ค�ำนวณจำกยอดลูกหน้ีค่ำน�้ำที่มิใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจหลังหักภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว และลูกหนี้อื่น 
ซึ่งค้ำงช�ำระเกินกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป นับจำกวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตำมอัตรำและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด

 3.4 วัสดุคงเหลือ
  วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตำมรำคำทุนโดยวิธีอัตรำถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่ำสุทธิ              
ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ ส�ำหรับวัสดุช�ำรุดล้ำสมัยรอกำรสอบสวนและรอชดใช้จะต้ังค่ำเผื่อส�ำหรับวัสดุดังกล่ำว 
เต็มจ�ำนวน

 3.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทตำมสัดส่วนกำรลงทุน 
ในบริษัทร่วม ส�ำหรับเงินปันผลจำกบริษัทร่วมน�ำไปหักจำกมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
  เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตำมวิธีรำคำทุน

 3.6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุม
โดย กปภ. ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม ผู้บริหำรคนส�ำคัญ และคณะกรรมกำรของ กปภ. รวมถึงกิจกำรท่ีผู้บริหำรคนส�ำคัญ 
หรือคณะกรรมกำร กปภ. มีอ�ำนำจควบคุม หรือมีอ�ำนำจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส�ำคัญ ท้ังนี้ ไม่ว่ำทำงตรง 
หรือทำงอ้อม
  ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับ กปภ. แต่ละรำยกำร กปภ. ค�ำนึงถึง
เนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย

 3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตำมรำคำทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มำ
  ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจำกกรมโยธำธิกำรและกรมอนำมัย แสดงตำมสภำพของทรัพย์สินนั้น โดยใช้
รำคำประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภำคม 2522)
  ที่ดินที่รับบริจาคจำกหน่วยงำนรำชกำรและท่ีรับโอนมำจำกกำรประปำสุขำภิบำลตำมมติคณะรัฐมนตร ี
แสดงตำมรำคำที่ได้รับมอบหรือรำคำประเมิน ณ วันที่รับมอบ ส่วนที่ดินที่ได้รับจำกเอกชนโดยกำรบริจำคกำรรับโอนทรัพย์สิน
กำรให้สัมปทำน จะรับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรำยกำร ส�ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ที่มีวิธีกำรได้มำเช่นเดียวกันนั้น  
จะแสดงไว้เป็นรำยได้รอรับรู้ในส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมอำยุกำรใช้งำน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์กำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ  
  มาตรวัดน�้าที่ติดต้ังแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรโดย กปภ. ผู้ใช้น�้ำด�ำเนินกำรติดตั้งเอง 
มำตรรับบริจำค หรือผู้ใช้น�้ำที่ กปภ. รับโอนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตำมรำคำทุน ณ วันที่ได้มำ 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมำเพื่อใช้งำน 
แสดงตำมรำคำทุนที่หักด้วยค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม
  กปภ. รับรู้ต้นทุนค่ำร้ือถอนสิ่งก่อสร้ำงซึ่งอยู่บนท่ีดินเช่ำเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
ประมำณกำรของต้นทุนค่ำรื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญำเช่ำ หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ตำมอำยุสัญญำเช่ำที่ดิน

 3.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
  ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ถำวรแต่ละประเภทในอัตรำ
ร้อยละ 2 - 33.33 ต่อปีของมูลค่ำสินทรัพย์หลังหักค่ำเสื่อมสภำพ มูลค่ำรำคำซำกของสินทรัพย์อยู่ระหว่ำงอัตรำร้อยละ 0 - 20 
ของรำคำทุนสินทรัพย์
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  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจำกหน่วยงำนอื่น ที่ซื้อโดย กปภ. และที่ได้รับบริจำคซึ่งใช้ในกำรด�ำเนินงำน      
เพื่อหำรำยได้โดยตรงรวมทั้งมำตรวัดน�้ำ แสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน
  สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อำคำรและส่ิงก่อสร้ำง) ตัดจ�ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอัตรำ 
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับสินทรัพย์นั้นๆ ยกเว้นสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำย
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ�ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอัตรำร้อยละ 20 ต่อปี

 3.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  สิทธิกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ แสดงตำมมูลค่ำท่ีคณะกรรมกำรส�ำรวจและตีรำคำทรัพย์สินของ กปภ. 
ได้ประเมนิไว้ ซึง่ถอืเป็นทนุท่ีได้รับจำกรฐับำล ตำมพระรำชบัญญติักำรประปำส่วนภมิูภำค พ.ศ. 2522 มำตรำ 9 (1)   สบืเนือ่งจำก 
กปภ. ได้รับโอนอสงัหำรมิทรพัย์จำกกรมโยธำธิกำรและกรมอนำมยั โดยกระทรวงกำรคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิต์ำมพระรำชบญัญตัิ
ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงกำรคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสิทธิ
กำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ
 
 3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กปภ. จะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  หรอืสนิทรพัย์
ทีไ่ม่มีตวัตนอืน่ของ กปภ. โดยพจิำรณำจำกกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้เชงิพำณชิย์เท่ำนัน้ ซึง่ กปภ. ใช้หลกัเกณฑ์กำรแยกกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้เชงิพำณชิย์
และเชิงสังคมตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรขอ PSO จำก สคร. โดยกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงสังคมพิจำรณำจำกสำขำของ กปภ. ที่มีรำยได้
จำกผู้ใช้น�้ำกลุ่มที่อยู่อำศัยที่ใช้น�้ำ 0 - 20 ลูกบำศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.22 เมื่อเทียบกับรำยได้ค่ำน�้ำรวมของทั้งสำขำ  
นอกจำกกลุม่นีแ้ล้วถอืเป็นกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้เชงิพำณิชย์ทัง้หมด และพจิำรณำข้อบ่งชีใ้นแต่ละ กปภ. สำขำว่ำมผีลขำดทนุต่อเนือ่ง 5 ปี  
หรือไม่ หำกข้อบ่งชี้ว่ำด้อยค่ำ กปภ. จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนก�ำไรหรือขำดทุน
  หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง กปภ. จะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผล
ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำทีร่บัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ก�ำหนดมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืภำยหลงั
จำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุน 
จำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ในงวดก่อนๆ กปภ. จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�ำไรหรือขำดทุนทันที

 3.11 การรับรู้รายได้
  3.11.1 รายได้ค่าจ�าหน่ายน�้าและบริการ รับรู ้เป็นรำยได้เมื่อมีกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้                
ค่ำน�้ำประปำรำยเดือนตำมปริมำณกำรใช้น�้ำในรอบระยะเวลำแต่ละเดือน
  3.11.2 รายได้ค่าตดิตัง้และวางท่อ เป็นค่ำติดตัง้และวำงท่อทีรั่บจำกผูใ้ช้น�ำ้แต่ละรำยแสดงไว้ในบญัชเีงนิรบัล่วงหน้ำ
ค่ำติดตั้งและวำงท่อ และจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่องำนแล้วเสร็จ ต้นทุนงำนติดตั้งและวำงท่อในงำนท่ียังไม่แล้วเสร็จจะแสดงอยู ่
ในงำนติดตั้งและวำงท่อระหว่ำงด�ำเนินกำร 
  3.11.3 รายได้ค่าปรับ กรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงคู่สัญญำของ กปภ. ได้ส่งมอบงำนล่ำช้ำเกินกว่ำวันท่ีก�ำหนด      
ในสัญญำจะมีกำรเรียกค่ำปรับและรับรู้เป็นรำยได้ค่ำปรับ ถ้ำหำกได้รับกำรต่อสัญญำ กปภ. ต้องจ่ำยคืนค่ำปรับดังกล่ำว 
ให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ถ้ำต่อสัญญำให้ในปีงบประมำณที่ได้มีกำรหักค่ำปรับไว้เงินที่จ่ำยคืนจะน�ำไปลดรำยได้ค่ำปรับ แต่ถ้ำ 
ต่อสัญญำในปีงบประมำณถัดไปจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชีที่มีกำรจ่ำยคืน
  3.11.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำ โดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
  3.11.5  รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรำยได้เมื่อมีกำรประกำศจ่ำยแล้ว
  3.11.6 รายได้อื่น รับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
  3.11.7 รายได้จากการรบับรจิาคจากเอกชน ส�ำหรบัรำยกำรรบับรจิำคอืน่ๆ  จำกภำคเอกชนทีเ่ป็นเงนิสด  และ
ที่ดิน รวมทั้งวัสดุถำวร จะรับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรำยกำร
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  3.11.8 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี  ส�ำหรับรำยกำรสินทรัพย์ที่จ่ำยจำกเงินงบประมำณ อุดหนุน 
จำกรัฐบำลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป แสดงไว้เป็นรำยได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู ้
เป็นรำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี ตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณ 
ค่ำเส่ือมรำคำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และ 
กำรเปิดเผยข้อมูลควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
  3.11.9 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคตัดบัญชี ส�ำหรับรำยกำรสินทรัพย์ที่รับบริจำคจำกเอกชนในกำรติดตั้ง 
และวำงท่อให้ผู้ใช้น�้ำเอกชน และรำยได้จำกสินทรัพย์รับบริจำคจำกรำชกำรตัดบัญชีส�ำหรับรำยกำรเงินสมทบค่ำก่อสร้ำง 
ประปำชนบทที่ได้รับจำกรำชกำร แสดงไว้เป็นรำยได้รับบริจำคจำกเอกชนรอรับรู้ และรำยได้รับบริจำคจำกหน่วยงำนรำชกำร 
รอรับรู้ในส่วนของหน้ีสินตำมล�ำดับ และทยอยรับรู้เป็นรำยได้จำกสินทรัพย์รับบริจำคจำกเอกชนตัดบัญชี และรำยได้จำก
สินทรัพย์รับบริจำคจำกรำชกำรตัดบัญชี ตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณค่ำเสื่อม
รำคำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

 3.12 ต้นทุนทางการเงิน
  ต้นทุนทำงกำรเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ กปภ. จัดหำเงินทุนมำด�ำเนินงำน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ 
และค่ำธรรมเนียมจ่ำย
  ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยำวที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่กู้มำเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มำ
ซึ่งสินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง รับรู้เป็นต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
เงินกู้ยืมระยะยำวที่เกิดขึ้นหลังงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย

 3.13 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
  กปภ. มีกำรท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำกับบริษัทเอกชนท่ีเข้ำเง่ือนไขว่ำข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญำเช่ำ 
ดังนั้น กปภ. บันทึกสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ 
ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำจำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุ 
กำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์นั้น หรือตำมอำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ
  ส�ำหรับค่ำเช่ำท่ีจ่ำยช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และส่วนท่ีจะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ 
โดยส่วนของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะแสดงในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
  ส�ำหรบัสญัญำซ้ือขำยน�ำ้กบับรษิทัเอกชนท่ีมผีลขำดทุนตลอดอำยสุญัญำ ซึง่ก่อให้เกดิภำระผกูพนัในปัจจุบัน กปภ. 
จะน�ำผลขำดทุนดังกล่ำวมำค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมำณกำรหนี้สิน
  กปภ. ได้ทบทวนประมำณกำรหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน เมื่อมีกำรแก้ไขสัญญำและปรับปรุง 
ประมำณกำรหนี้สิน เพื่อสะท้อนให้เห็นประมำณกำรที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

 3.14 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  3.14.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงำนทุกเดือนในอัตรำร้อยละ10  
ของเงินเดือนค่ำจ้ำงของพนักงำนแต่ละรำยเฉพำะที่มิได้เป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
  3.14.2 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2540 โดย กปภ. จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
ในนำมพนักงำนที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแต่ละรำยในอัตรำร้อยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือนสมำชิก 
รำยนั้นๆ ส�ำหรับสมำชิกที่มีอำยุงำนไม่เกิน 10 ปี เกินกว่ำ 10 ถึง 20 ปีและเกินกว่ำ 20 ปี ขึ้นไปตำมล�ำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง 
กปภ. ถึงปัจจุบัน)
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  3.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
   3.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
    กปภ. รับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ตำมเกณฑ์คงค้ำง
   3.15.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนส่วนที่เป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนและกองทุน
สงเครำะห์พนกังำนเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยกุำรท�ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ�ำนวนเงนิผลประโยชน์ในอนำคตทีพ่นักงำน
จะได้รบัจำกกำรท�ำงำนให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลำท�ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคต ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อัตรำคิดลดใช้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลเป็นอัตรำอ้ำงอิง 
เริ่มต้น กำรประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำวค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method)  
    เมือ่ข้อสมมตฐิำนทีใ่ช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัมกีำรเปลีย่นแปลง 
กปภ. จะรับรู้ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนท้ังจ�ำนวนในงบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

 3.16 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
  ในกำรประมำณกำรหนี้สินค่ำร้ือถอนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงซ่ึงอยู่บนท่ีดินเช่ำ กปภ. ใช้สมมติฐำนต่ำงๆ เช่น  
ระยะเวลำรือ้ถอนและอตัรำเงินเฟ้อในอนำคต มลูค่ำปัจจบัุนของประมำณกำรค่ำรือ้ถอนค�ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนพนัธบัตร
รัฐบำล (Zero Coupon Yield Curve) และ SOE Spread Matrix (Risk Premium) ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึกสินทรัพย์ 
บนที่ดินเช่ำ เป็นอัตรำคิดลด
  ทั้งนี้ กปภ. ใช้วิธีกำรเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป เนื่องจำก กปภ. ไม่สำมำรถระบุข้อมูลและจ�ำนวนเงินของต้นทุน        
ค่ำรื้อถอนในอดีต ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อนๆ จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีได้

4. การจัดประเภทรายการใหม่
 รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรของงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ก่อน จัดประเภท หลัง
 จัดประเภท ใหม่ จัดประเภท

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 2,004.77 (34.01) 1,970.76

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 3,921.23 20.73 3,941.96

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,463.35 (54.75) 1,408.60
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินสด   19.91 19.21
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์ 2,320.52 1,782.31
 -  กระแสรำยวัน 228.09 163.36
เงินระหว่ำงทำง       37.80 33.19
                                   รวม 2,606.32 1,998.07

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินฝำกธนำคำรเพื่อสวัสดิกำรพนักงำน 499.44 500.00

เงินกองทุนเงินประกันกำรใช้น�้ำ      380.44 1,235.88

เงินดอกผลกองทุนเงินประกันกำรใช้น�้ำ    268.19 240.51

           รวม 1,148.07 1,976.39

 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2560 และ 2559 จ�ำนวน 2,320.52 ล้ำนบำท 
และ 1,782.31 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ได้รวมเงินฝำกธนำคำรของกองทุนสงเครำะห์ กปภ. จ�ำนวน 5.69 ล้ำนบำท และ 
4.18 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
 เงินระหว่ำงทำง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 จ�ำนวน 37.80 ล้ำนบำท และ 33.19 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่ำนธนำคำร เช็ค และเช็คคืน ตำมล�ำดับ

5.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้  ประกอบด้วย
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หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
  ลูกหนี้กำรค้ำ 561.63 552.04
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้กำรค้ำ    (63.65) (63.36)
  ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ   497.98 488.68
     ลูกหนี้อื่น 105.10 90.21
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น    (28.65) (21.07)
     รำยได้ค่ำปรับและค่ำเสียหำยรอกำรรับรู้    (65.80) (54.75)
      ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 10.65 14.39
ลูกหนี้กระทรวงกำรคลัง 624.39 1,076.13
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 241.68 360.37
รำยได้ค้ำงรับ 81.88 37.13
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2.12 1.95
อื่นๆ      29.50 29.00
                              รวม 1,488.20 2,007.65
หัก  ภำษีขำยไม่ถึงก�ำหนด    (37.37) (36.89)
                                  รวม 1,450.83 1,970.76

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ประกอบด้วย

 ณ วันที ่30 กนัยำยน 2560 ลกูหน้ีกระทรวงกำรคลงั มจี�ำนวน 624.39 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงนิทดรองจ่ำยแทน 
ซึ่งจ่ำยจำกเงินรำยได้ กปภ. เพื่อเบิกจ่ำยแทนเงินอุดหนุน ปี 2558 และ 2559 จ�ำนวน 45.65 ล้ำนบำท เงินค้ำงรับฎีกำ 
เบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภำยในปีงบประมำณ 2560 จ�ำนวน 160.03 ล้ำนบำท และกำรจัดหำเงินกู้แบบ TERM LOAN  
จ�ำนวน 418.71 ล้ำนบำท เพ่ือลงทุนโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำระยะเร่งด่วนประจ�ำปีงบประมำณ 2558 (เพ่ิมเติม)  
ของ กปภ. วงเงินกู้ 1,486.00 ล้ำนบำท ซึ่งกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยตำมมติคณะรัฐมนตรี 
โดยรฐับำลรบัภำระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ร้อยละ 75 ของวงเงนิกู ้และ กปภ. รบัภำระช�ำระคนืเงนิต้นและดอกเบ้ียร้อยละ 25 
ของวงเงินกู้ (หมำยเหตุ 5.16.2)

 รำยได้ค่ำปรับและค่ำเสียหำยรอกำรรับรู้ คือ รำยได้ค่ำปรับและค่ำเสียหำยในส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินตำมสัญญำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งยังไม่มีควำมแน่นอนว่ำ กปภ. จะได้รับเงินค่ำปรับดังกล่ำวหรือไม่ ดังนั้น กปภ. จึงได ้
ตั้งเป็นรำยกำรรอรับรู้ไว้ และน�ำมำบันทึกหักลดยอดลูกหนี้อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 รำยได้ค่ำปรับและ 
ค่ำเสียหำยรอกำรรับรู้มีจ�ำนวน 65.80 ล้ำนบำท และ 54.75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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 ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ลูกหนี้เอกชน  308.56 293.12

ลูกหนี้ส่วนรำชกำร   253.07 258.92

 รวม 561.63 552.04

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้กำรค้ำ   (63.65) (63.36)

  497.98 488.68

หัก  ภำษีขำยไม่ถึงก�ำหนด (37.16) (36.63)

 รวม 460.82 452.05

 ลกูหน้ีส่วนรำชกำร ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 จ�ำนวน 253.07 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 
จ�ำนวน 5.85 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.26 จ�ำแนกตำมหน่วยงำน ดังนี้

2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                 ส่วนราชการ

1.  กระทรวงยุติธรรม

2.  กระทรวงกลำโหม

3.  กระทรวงมหำดไทย

4.  กระทรวงศึกษำธิกำร

5.  กระทรวงสำธำรณสุข

6.  ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

7.  หน่วยงำนรำชกำรอื่น/รัฐวิสำหกิจ

                                    รวม

76.27

57.76

50.50

29.39

17.88

6.02

  15.25

253.07

30.14

22.82

19.95

11.61

7.07

2.38

   6.03

100.00

83.02

44.39

57.52

32.35

17.44

8.22

  15.98

258.92

32.06

17.14

22.22

12.49

6.74

3.18

   6.17

100.00

(6.75)

   13.37

(7.02)

(2.96)

     0.44

(2.20)

(0.73)

(5.85)

 (8.13)

    30.12

 (12.20)

 (9.15)

      2.52

 (26.76)

(4.57)

(2.26)

 ล้านบาท     ร้อยละ  ล้านบาท     ร้อยละ  ล้านบาท     ร้อยละ

2560
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5.4 วัสดุคงเหลือ  จ�ำแนกตำมประเภทวัสดุ ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

วัสดุกำรผลิต  87.12 76.90

วัสดุด�ำเนินกำร  253.20 183.61

วัสดุอะไหล่มำตร  28.12 3.54

น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป 1.94 0.48

น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป – รอเข้ำคลัง 0.10 0.18

คืนวัสดุจำกโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง     2.11 1.18

                             รวม  372.59 265.89

หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำและวัสดุล้ำสมัย    (0.34) (0.15)

                             รวม 372.25 265.74

 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 วสัดคุงเหลอืจ�ำนวน 372.25 ล้ำนบำท และ 265.74 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั  
เป็นยอดคงเหลือตำมรำยงำนตรวจนับของคณะกรรมกำรตรวจนับวัสดุประจ�ำปี หำกมีจ�ำนวนสูงหรือต�่ำกว่ำยอดคงเหลือ 
ตำมบัญช ีผลต่ำงจำกจ�ำนวนเงนิและจ�ำนวนหน่วย กปภ. จะบนัทกึเป็นวสัดรุอกำรปรับปรงุและสอบข้อเทจ็จรงิ เพือ่รอกำรตรวจสอบ
หำสำเหตุ  และน�ำไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท จัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรน�ำ้ภำคตะวนัออก
จ�ำกัด (มหำชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัท ประปำปทุมธำนี 
จ�ำกัด

ผลิตและ
จ�ำหน่ำย
น�้ำประปำ
ผลิตและ
จ�ำหน่ำย
น�้ำประปำ

หุ้นสำมัญ

หุ้นสำมัญ

2560

40.20

2.00

2559

40.20

2.00

   2560

4,014.55

    24.03

    2559

3,854.42

   24.03

      2560

1,091.20

    24.03

     2559

1,091.20

 24.03

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ในระหว่ำงปี 2560 บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน) ประกำศ 

จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2559 ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปีเม่ือวันท่ี 18 เมษำยน 2560 ในอัตรำ 
หุน้ละ 0.27 บำท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2560 จ�ำนวน 180.58 ล้ำนบำท และประกำศจ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำล ส�ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่ 30 มถินุำยน 2560 ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรเมือ่วนัที ่ 31 สงิหำคม 2560  
ในอตัรำหุน้ละ 0.23 บำท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 จ�ำนวน 153.82 ล้ำนบำท

 ในระหว่ำงปี 2559 บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน) ประกำศ 
จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2558 ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปีเม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2559 ในอัตรำ 
หุ้นละ 0.25 บำท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2559 จ�ำนวน 167.20 ล้ำนบำท และประกำศจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2559 
ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2559 จ�ำนวน 133.76 ล้ำนบำท

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 ในระหว่ำงปี 2560 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด ประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 37.97 บำท กปภ. ได้รับเงินปันผล 
เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 จ�ำนวน 9.12 ล้ำนบำท และประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 34.33 บำท 
กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2560 จ�ำนวน 8.25 ล้ำนบำท

 ในระหว่ำงปี 2559 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด ประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 ในอัตรำหุ้นละ 31.76 บำท กปภ. ได้รับ
เงินปันผลเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2559 จ�ำนวน 7.63 ล้ำนบำท และประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 31.26 บำท 
กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 จ�ำนวน 7.51 ล้ำนบำท
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5.6 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส�ำคัญ มีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 5.6.1 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ลูกหนี้อื่น   
 บริษัทร่วม   
  บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำ 0.94 0.80 
   ภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน) 

    รวม 0.94 0.80

เจ้าหนี้การค้า   
 บริษัทร่วม   
  บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำ 32.50 63.63 
   ภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน)  
 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน   
  บริษัท ประปำนครสวรรค์ จ�ำกัด 10.53 10.52
  บริษัท ประปำฉะเชิงเทรำ จ�ำกัด 30.83 29.90
  บริษัท ประปำบำงปะกง จ�ำกัด 28.44 26.98
  บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด 32.38 30.64
  บริษัท เอ็กคอมธำรำ จ�ำกัด 31.42 28.37

    รวม 166.10 190.04
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 5.6.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

 2560  2559

รายได้   
     รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรให้สัมปทำน   
  บริษัทร่วม  2.34 1.85
ค่าใช้จ่าย   
 ค่ำซื้อน�้ำประปำ   
  บริษัทร่วม  190.21 193.54
         บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    1,063.57 1,047.11
     ค่ำซื้อน�้ำดิบเอกชน   
  บริษัทร่วม  437.96 637.16
     ค่ำซ่อมแซมบ�ำรุงประปำ   
  บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    17.04 19.29

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

รายได้   
 รำยได้ค่ำตอบแทนจำกกำรให้สัมปทำน   
  บริษัทร่วม  2.34 1.85
     เงินปันผลรับ   
        บริษัทร่วม  334.40 300.96
ค่าใช้จ่าย   
     ค่ำซื้อน�้ำประปำ   
        บริษัทร่วม  190.21 193.54
        บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    1,063.57 1,047.11
     ค่ำซื้อน�้ำดิบเอกชน   
        บริษัทร่วม  437.96 637.16
     ค่ำซ่อมแซมบ�ำรุงประปำ   
  บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    17.04 19.29
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5.7 สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2560 และ 2559 สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงจ�ำนวน 11,206.00 ล้ำนบำท และ 

12,243.36 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นงำนระหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยประปำ และ กปภ. รับรู้ 
ดอกเบี้ยพันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 38.35 ล้ำนบำท และ 48.02 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ในรอบบัญชีปี 2560 กปภ. มีสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงที่ด�ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญำต รวมทั้งส้ิน 
14 โครงกำร วงเงินตำมสัญญำรวมทั้งสิ้น 4,139.28 ล้ำนบำท ดังนี้

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

ที่ดินราชพัสดุ

งำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำปำกน�้ำประแสร์ 
อ. แกลง - นำยำยอำม 
จ. ระยอง - จันทบุรี 
สญัญำเลขที ่กจห.107/2557 
ลงวันที่ 13 ตุลำคม 2557 

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 27 ตุลำคม 2557 
สัญญำสิ้นสุด
วันท่ี 19 มกรำคม 2559 
และบันทึกข้อตกลง
ต่อท้ำยสัญญำ ลงวันที่ 
1 กรกฎำคม 2559 
ขยำยระยะเวลำจ�ำนวน
360 วัน ตั้งแต่
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 
จนถึงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 
2560 และสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 31/2560      
ลงวันที่ 30 มีนำคม 2560 
โดยขยำยระยะเวลำ
นับถัดจำกวันสิ้นสุดสัญญำ
จนถึงวันลงนำมในสัญญำ
แก้ไขฉบับนี้ และบวก
ระยะเวลำด�ำเนินกำร
อีกจ�ำนวน 184 วัน

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 11 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 142.71 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นที่ดินรำชพัสดุ ซึ่ง
จังหวัดระยอง มีหนังสือ
ที่ รย 0017.2/10463
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 
ถึง กปภ.ข.1 เพื่อแจ้ง
ควำมคืบหน้ำกำรขอใช้
ที่รำชพัสดุจำกธนำรักษ์พื้นที่
ระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง 
พิจำรณำค่ำเช่ำเพื่อ กปภ. 
จะได้ท�ำสัญญำต่อไป

154.02 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

2 งำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำบ้ำนหมอ - สำขำ
ท่ำเรือ อ. บ้ำนหมอ 
จ. สระบุรี - อ. ท่ำเรือ 
จ. พระนครศรีอยุธยำ 
สัญญำเลขที่ กปภ.ข. 
2/6/2555 
ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2554 
(ยกเลิก) และสัญญำเลขที่ 
กปภ.ข. 2/249/2559 
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2559 

วงเงินตำม
สัญญำเก่ำ 76.34 
ล้ำนบำท (ไม่รวม
ภำษี มูลค่ำเพิ่ม) 
(ยกเลิกสัญญำ
โดยมีกำรเบิกจ่ำย
แล้วทั้งสิ้น 18.03 
ล้ำนบำท (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
และวงเงินตำม
สัญญำใหม่
50.17 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

สัญญำเลขที่ กปภ.ข. 
2/6/2555 (ยกเลิก) และ
สัญญำเลขที่ กปภ.ข. 
2/249/2559
สัญญำเริ่มต้น 
วันที่ 6 สิงหำคม 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

สญัญำเลขที ่กปภ.ข. 2/6/2555
(ยกเลิก)
ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว
ทั้งสิ้น 18.03 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และ
สัญญำเลขท่ี กปภ.ข.  2/249/2559
ผู ้ รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 4 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 24.74 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
ในเขตชลประทำน ซึ่งเป็น
ที่ดินรำชพัสดุ ส�ำนักงำน
ชลประทำนที่ 10 แจ้ง 
ผลกำรพิจำรณำไม่ขัดข้อง
ที่จะให้ กปภ. ใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันเพื่อวำงท่อประปำ 
และแจ้ง กปภ. ให้ท�ำ
ควำมตกลงกับกรมธนำรักษ์ 
(ส�ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ 
สระบุรี) ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญำตแล้ว จึงจะออก
หนังสืออนุญำตตำม 
พ.ร.บ.กำรชลประทำนหลวง 
พ.ศ. 2485 ให้ แล้วจึงจะ
ท�ำกำรก่อสร้ำงได้

ที่ดินราชพัสดุ
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

งำนก่อสร้ำงปรับปรุงกิจกำร
ประปำภำยหลังกำรรับโอน 
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำชัยบำดำล (ล�ำสนธิ) 
อ. ล�ำสนธิ จ. ลพบุรี 
สัญญำเลขที่ กจห. 74/2558 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558 

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 1 สิงหำคม 2558 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 23 ตุลำคม 2559  
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 27/2560 
ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560 
ขยำยระยะเวลำจ�ำนวน 
72 วัน นับจำกวันสิ้นสุด
สัญญำ และสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 96/2560 
ลงวนัที ่18 กนัยำยน 2560 
โดยขยำยระยะเวลำนับถัด
จำกวันสิ้นสุดสัญญำ 
จนถึงวันที่มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับจ้ำงเข้ำท�ำงำนได้ 
บวกระยะเวลำท�ำงำนอีก
จ�ำนวน 165 วัน

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 9 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 159.48 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นที่ของชลประทำน ซึ่ง 
กปภ. ได้มีหนังสือถึง 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
ชลประทำนที่ 10 ขออนุญำต
ก่อสร้ำงแพสูบน�้ำดิบพร้อม
สะพำนเชื่อมแพสูบน�้ำดิบ 
วำงท่อและใช้น�้ำ
ในเขตชลประทำน 
อยู่ระหว่ำงส�ำนักงำน
ชลประทำนที่ 10 
พิจำรณำอนุญำต

201.21 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

4 งำนก่อสร้ำงปรับปรุงกิจกำร
ประปำภำยหลังกำรรับโอน 
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำหนองบัวแดง
(ภักดีชุมพล) 
อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ 
สัญญำเลขที่ 
กปภ.ข. 6/174/2557 
ลงวันที่ 18 กันยำยน 2557 

งำนปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำอรัญประเทศ 
อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 
สัญญำเลขที่ กจห. 61/2559 
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2559 

50.75 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

814.03 ล้ำนบำท
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 26 กันยำยน 2557 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 20 กันยำยน 
2558 และสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติมเลขที่ กปภ.ข.
6/163/2558 
ลงวนัที ่17 มถุินำยน 2558
ขยำยระยะเวลำตั้งแต่ 
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 
จนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้ำง

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 26 พฤษภำคม 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 29 มิถุนำยน 2560 
และสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 73/2560 
ลงวนัที ่18 กรกฎำคม 2560
ขยำยระยะเวลำตั้งแต่ 
วันนับถัดจำกวันสิ้นสุด
สัญญำจนถึงวันที่ กปภ.
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้ำง
เข้ำด�ำเนินกำรในพื้นที่

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 3 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 19.11 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 8 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 538.13 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นพ้ืนทีเ่ขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ 
ซึ่ง กปภ. ได้ด�ำเนินกำร
ขออนญุำต ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 
ก่อนกำรรับโอนและติดตำม
ประสำนงำนกำรขอใช้พื้นที่
ดังกล่ำว จำกกำรประสำนงำน
ล่ำสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 
2560 ทรำบว่ำ อยู่ระหว่ำง
กำรด�ำเนินกำรของส่วน
อนุญำตใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่ำไม้ ส�ำนักกำรอนุญำต 
กรมป่ำไม้

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นที่ดินของรัฐที่รกร้ำง
ว่ำงเปล่ำ ในส่วนงำนสถำนี
จ่ำยน�้ำเสำสูง อยู่ระหว่ำง
จังหวัดสระแก้วตรวจสอบว่ำ
มีหน่วยงำนรำชกำรใด
ใช้ประโยชน์หรือมีสิทธิ์
ครอบครองตำมกฏหมำย
หรือไม่ และจะแจ้งผลให้ 
กปภ.ข.1 ทรำบ เพื่อน�ำไปยื่น
ขออนญุำตใช้ทีดิ่นกบักรมทีด่นิ 
ตำมมำตรำ 8 ทวิ  แห่ง

3

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
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รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

ประมวลกฎหมำยที่ดิน 
(หนังสือที่ขอควำมอนุเครำะห์ 
ตรวจสอบ หนังสือ
ที่ มท 55310/6485 
ลงวันที่ 20 กันยำยน 2560)

ก่อสร้ำงสถำนีจ่ำยน�้ำ
ตชด. 126 และบวกระยะ
เวลำด�ำเนินกำรอีกจ�ำนวน 
330 วัน

6

8

7

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า

ที่ดินสาธารณประโยชน์

งำนปรับปรุงระบบน�้ำดิบ 
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำระนอง 
สัญญำเลขที่ กปภ.ข. 
4/11/2558 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2558 

งำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำเพชรบุรี อ. เมือง 
- บ้ำนแหลม - บ้ำนลำด - 
ชะอ�ำ  จ. เพชรบุรี 
ส่วนที่ 1 ก่อสร้ำงเพิ่มก�ำลัง
กำรผลิต สถำนีผลิตน�้ำ
บ้ำนลำด และระบบท่อ 
ส่ง - จ่ำย 
สญัญำเลขที ่กจห. 10/2560 
ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560 

ก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำระนอง กปภ. 
สำขำระนอง 
สัญญำเลขที่ กจห. 20/2559  
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 

37.15 ล้ำนบำท
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

616.82 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

314.10 ล้ำนบำท
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

สัญญำเริ่มต้น
วนัที ่21 พฤศจกิำยน 2557 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 31 มกรำคม 2558

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษำยน 2560 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 28 พฤษภำคม 2560

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 2 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 19.33 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
ในส่วนงำนสถำนีจ่ำยน�้ำ
หำดเจ้ำส�ำรำญ กปภ. 
สำขำเพชรบุรี ใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้ช�ำระค่ำเช่ำตั้งแต่
เริ่มใช้งำนนำนมำแล้ว และ
ไม่ได้ขออนุญำตด�ำเนินกำร

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 10 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 209.04 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นที่ดินสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทที่รกร้ำง
ว่ำงเปล่ำ ส่วนงำนสถำนี
ผลิตน�้ำหำดส้มแป้นของ กปภ. 
เป็นที่ดินขออนุญำตใช้จำก
กรมที่ดิน (เดิมก่อนที่จะมีกำร
ก่อสร้ำงระบบประปำ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2510 เป็นที่ดินของ
กำรประทำนบัตรเหมืองแร่  
ต่อมำภำยหลังกรมทรัพยำกร 
ธรณ ีได้ยกเลกิกำรประทำนบตัร 
ที่ดินแปลงดังกล่ำวจึงตกเป็น
ที่ดินสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทที่รกร้ำง
ว่ำงเปล่ำ ภำยหลงั กปภ. ได้ไป
ขอใช้ที่ดินเนื้อที่ประมำณ 
14 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2537 
ก่อสร้ำงระบบผลิตน�้ำประปำ) 
ขณะนี้ กปภ. ก�ำลังด�ำเนินกำร
ขอขึ้นทะเบียน ตำมหนังสือ 
ที่ มท 55510 - 20/2143 
ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2559
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำเพชรบุรี  อ. เมือง – 
บ้ำนแหลม – บ้ำนลำด
- ชะอ�ำ จ. เพชรบุรี 
ส่วนที่ 2 ก่อสร้ำงเพิ่มก�ำลัง
กำรผลติ สถำนผีลติน�ำ้นำยำง 
และระบบท่อ ส่ง - จ่ำย 
สญัญำ เลขท่ี กจห. 11/2560  
ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560 

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษำยน 2560 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561

ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร 
ในส่วนงำนสถำนีจ่ำยน�้ำ
บ้ำนแหลม เนื้อที่ 3-14-34 ไร่ 
เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
ประเภทพลเมือง ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในควำมดูแล
รักษำของกระทรวงมหำดไทย       
(ที่สำธำรณประโยชน์ประจ�ำ
ต�ำบลและหมู่บ้ำน) และ
ในส่วนงำนสถำนผีลติน�ำ้นำยำง 
เนื้อที่ 15-2-26 ไร่ ซึ่ง กปภ. 
สำขำเพชรบุรี ได้สิทธิกำร
ใช้ประโยชน์ตำมเอกสำรรังวัด 
ร.ว. 67 โดยไม่ได้ช�ำระค่ำเช่ำ
ตั้งแต่เริ่มใช้งำนนำนมำแล้ว 
และไม่ได้ขออนญุำตด�ำเนนิกำร

499.07 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

10 งำนปรับปรุงขยำยกำร
ประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
กำฬสินธุ์ (ยำงตลำด) 
(กมลำไสย) อ. เมือง - 
ยำงตลำด - กมลำไสย 
จ. กำฬสินธุ์ 
สัญญำเลขที่ กจห. 52/2559 
ลงวันที่ 31 มีนำคม 2559 

งำนก่อสร้ำงปรับปรุงกิจกำร
ประปำภำยหลังกำรรับโอน 
อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 
ปีงบประมำณ 2559 
(เงินอุดหนุน) กปภ. 
สำขำภูเขียว (บ้ำนดอน) 
สัญญำเลขที่ กปภ.ข. 
6/74/2559 
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

265.79 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี
มูลค่ำเพิ่ม)

67.30 ล้ำนบำท
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษำยน 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 10 สิงหำคม 2560 
และสัญญำแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 124/2559 
ลงวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2559
และสัญญำแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 79/2560 
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2560
มีกำรขยำยระยะเวลำ
จ�ำนวน 360 วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำ
แก้ไข สัญญำสิ้นสุด 
วันที่ 30 กรกฎำคม 2561

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 7 มกรำคม 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 19 สิงหำคม 2560

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 8 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 101.90 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 7 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 52.12 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พืน้ทีก่ำรก่อสร้ำงโครงกำรเป็น
ที่ดินสำธำรณประโยชน์ โดย
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
มหีนงัสอืที ่มท 55000/16016 
ลงวันที่ 18 กันยำยน 2560 
ถงึ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดักำฬสนิธุ์ 
ขออนุญำตใช ้และขอถอน
สภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
และผู้ว่ำกำร กปภ. มีหนังสือ
ที ่มท 55713 - 4/5191
ลงวันที ่27 กันยำยน 2560 ถึง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ขอมอบอ�ำนำจให ้ผู ้จัดกำร 
กปภ. สำขำกำฬสินธุ์ เป็น
ผู้ด�ำเนินกำร

พื้นที่กำรก่อสร้ำงโครงกำร
เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์         
อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอใช้
และถอนสภำพ ตำม
บันทึกที่ มท 55000/12766 
ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2558

11

ที่ดินสาธารณประโยชน์
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งำนปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำหนองคำย 
อ. เมอืงหนองคำย - สระใคร 
จ. หนองคำย 
สัญญำเลขที่ กจห. 53/2559 
ลงวันที่ 23 มีนำคม 2559 

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษำยน 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 11 กรกฎำคม 2560 
และสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 85/2560 
ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2560 
มีกำรขยำยระยะเวลำ
จ�ำนวน 225 วัน 
นับถัดจำกวันสิ้นสุดสัญญำ

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 6 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 184.99 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พ้ืนท่ีกำรก่อสร ้ำงโครงกำร
เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์         
ตำมมติที่ประชุมสภำท้องถิ่น
เห็นชอบให้ กปภ. ใช้และถอน
สภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์
เมือ่วันที ่11 สงิหำคม 2560 
และ กปภ. สำขำหนองคำย
มีหนั งสือที่  มท 55220 - 
 20/1098  ลงวนัที ่26 กันยำยน 
2560 ถึง ส�ำนักงำนที่ดิน
จ. หนองคำย เพื่อส่งเอกสำร
รำยงำนกำรประชุม เพิ่มเติม
ให้กับ จ. หนองคำย  เพื่อเสนอ
กรมที่ดิน

380.28 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

13 งำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำมุกดำหำร 
อ. เมือง จ. มุกดำหำร 
สัญญำเลขที่ กจห. 54/2559  
ลงวันที่ 31 มีนำคม 2559 

308.88 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษำยน 2559 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 11 มิถุนำยน 2560 
และสัญญำแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 98/2560 
ลงวนัที ่18 กนัยำยน 2560 
มีกำรขยำยระยะเวลำ ตัง้แต่
วันที่ 11 มิถุนำยน 2560 
จนถึงวันที่ กปภ. มีหนังสือ 
ให้ผู ้รับจ้ำงเข้ำท�ำงำนได้ 
และขยำยระยะเวลำ อีก
จ�ำนวน 360 วัน นับถัด
จำกวันที่ กปภ. มีหนังสือ
แจ้งให้ผูร้บัจ้ำงเข้ำท�ำงำนได้

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 4 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 141.80 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พืน้ทีก่ำรก่อสร้ำงโครงกำรเป็น
ที่ดินสำธำรณประโยชน์ โดย 
กปภ. ได้ด�ำเนินกำรขอถอน
สภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
ปัจจบุนั จ. มกุดำหำรได้ยตุเิรือ่ง
ขอถอนสภำพที่ดินรำยนี้ และ 
ส่งเรือ่งกำรขอถอนสภำพทีด่นิ
คืน หำก กปภ. ข. 8 ประสงค์ 
ขอถอน สภำพทีด่นิ ให้ประสำน
เทศบำล ต�ำบลมกุ และนำยอ�ำเภอ 
เมืองมุกดำหำร ตรวจสอบว่ำ 
ที่สำธำรณประโยชน์ดังกล่ำว  
มีควำมเหมำะสม ใช ้ เพื่ อ
ประโยชน์ในรำชกำร หรือ 
ควรสงวนไว้ให้ประชำชนใช้
ป ร ะ โ ยชน ์ ร ่ ว มกั น  ห รื อ 
เหมำะสมให ้ ใช ้ประโยชน ์ 
อย ่ ำงอื่ น  คณะกรรมกำร 
ตรวจกำรจ้ำงมีมติให้สำยงำน 
ควบคุม กำรก่อสร้ำง หำรือ 
ผู ้ออกแบบ ฝ่ำยวิศวกรรม 
พิจำรณำแก้ไขระบบจ่ำยน�้ำ
จำกสถำนีจ่ำยน�้ำกุดโง้ง ไปยัง
ชุ ม ชน เ ทศบ ำ ล ต� ำ บลมุ ก 
กรณีไม ่สำมำรถขอใช ้ที่ดิน
แปลงดังกล่ำว เพื่อไม่ให ้มี 
ผลกระทบกับระบบจ่ำยน�้ำ 
ให้กับชุมชนในเขตเทศบำล  
ต�ำบลมุก ตำมบันทึกรำยงำน 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ 6 เมื่อ 
วันที่ 16 สิงหำคม 2560 
วำระ ที่ 3 ข้อ 3.1

ที่ดินสาธารณประโยชน์
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งำนปรับปรุงขยำย
กำรประปำส่วนภูมิภำค
สำขำสุรินทร์ 
อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 
สัญญำเลขที่ กจห. 67/2558  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

สัญญำเริ่มต้น
วันที่ 16 กรกฎำคม 2558 
สัญญำสิ้นสุด
วันที่ 27 ตุลำคม 2559

ผู้รับจ้ำงเบิกเงินค่ำจ้ำงแล้ว 
จ�ำนวน 12 งวด มูลค่ำเบิกจ่ำย
รวมทั้งสิ้น 233.38 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

พ้ืนท่ีกำรก่อสร ้ำงโครงกำร 
เป็นที่ดินสำธำรณประโยชน์  
ในส ่ วนงำนสถำนีผ ลิตน�้ ำ 
แห่งใหม่ ต. คอโค ผ่ำนกำร 
เหน็ชอบด้วยผลกำรประชำคม 
และกำรประชุมสภำ อบต.  
คอโค โดย กปภ. ได้มีหนังสือ 
ที่ มท 55320/6846 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกำยน 2556 ขอใช้
และขอถอนสภำพตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ขณะนี ้
อยู่ในข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร
ถอนสภำพโดย ส�ำนักงำนทีด่นิ
จังหวัดสุรินทร์

361.68 ล้ำนบำท
(ไม่รวมภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม)

ที่ดินสาธารณประโยชน์
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5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
สินทรัพย์ภายใต้

สัญญาเช่า
การเงิน

ครุภัณฑ์อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 2,958.00 105,541.22 18,673.83 16,508.02 143,681.07
-  เพิ่มขึ้น        79.27 9,587.66 1,658.70 2.08 11,327.71
-  จ�ำหน่ำย/ลดลง - (187.79) (306.33) - (494.12)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 3,037.27 114,941.09 20,026.20 16,510.10 154,514.66

ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - (37,090.54) (10,001.62) (5,851.07) (52,943.23)
-  เพิ่มขึ้น - (3,206.42) (1,471.52) (377.39) (5,055.33)
-  จ�ำหน่ำย/ลดลง - 129.60 258.15 - 387.75
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 - (40,167.36) (11,214.99) (6,228.46) (57,610.81)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 (26.07) (943.55) (56.17) (4,464.86) (5,490.65)
-  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - (16.55) (5.24) - (21.79)
- จ�ำหน่ำย - 0.68 1.27 - 1.95
-  กลับรำยกำรขำดทุนด้อยค่ำ - 3.36 3.46 - 6.82
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 (26.07) (956.06) (56.68) (4,464.86) (5,503.67)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - (4.53) (18.70) - (23.23)
-  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - (3.50) (18.77) - (22.27)
-  จ�ำหน่ำย - 3.27 16.92 - 20.19
-  กลับรำยกำรขำดทุนด้อยค่ำ - 1.25 1.72 - 2.97
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 - (3.51) (18.83) - (22.34)

ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - - (8.81) - (8.81)
-  ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำ - - (21.86) - (21.86)
-  จ�ำหน่ำย - - 0.35 - 0.35
-  กลับรำยกำรขำดทุนด้อยค่ำ - - 13.08 - 13.08
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 - - (17.24) - (17.24)

ราคาตามบัญชี      
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 3,011.20 73,814.16 8,718.46 5,816.78 91,360.60
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 2,931.93 67,502.60 8,588.53 6,192.09 85,215.15
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 สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน ที่บันทึกในหมวดท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2560 
และ 2559 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 199.73 331.21 84.25 15,892.83 16,508.02
-  เพิ่มขึ้น - - 2.08 - 2.08
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 199.73 331.21 86.33 15,892.83 16,510.10
       
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - (100.65) (65.97) (5,684.45) (5,851.07)
-  เพิ่มขึ้น - (11.96) (7.73) (357.70) (377.39)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 -               (112.61)            (73.70) (6,042.15) (6,228.46) 
       
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - - - (4,464.86) (4,464.86)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 - - - (4,464.86) (4,464.86)
       
ราคาตามบัญชี      
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 199.73 218.60 12.63 5,385.82 5,816.78
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 199.73 230.56 18.28 5,743.52 6,192.09

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมระบบผลิต
น�้าประปา

ครุภัณฑ์อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน

  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ขำดบัญชีรอกำรปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
สุทธิ จ�ำนวน 0.85 ล้ำนบำท และ 0.35 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ กปภ. ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยน�ำไปแสดง
ในสินทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ ประเภทรำยกำรสนิทรพัย์รอกำรปรบัปรงุและสอบข้อเทจ็จรงิและได้ตัง้ค่ำเผือ่ส�ำหรบัสนิทรพัย์ดงักล่ำว
ไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
  ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 กปภ. มสีนิทรพัย์ถำวรประเภทอำคำรและสิง่ก่อสร้ำงทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ียงัไม่ได้รบัอนญุำต 
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 569.15 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ถำวรประเภทอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงท่ีตั้งอยู่ในที่ดินรำชพัสดุ  
จ�ำนวน 122.64 ล้ำนบำท ที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ จ�ำนวน 0.19 ล้ำนบำท ที่ดินสำธำรณประโยชน์ จ�ำนวน 129.32 ล้ำนบำท  
ทีด่นิของกรมทำงหลวง จ�ำนวน 315.93 ล้ำนบำท และทีด่นิสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภททีร่กร้ำงว่ำงเปล่ำ จ�ำนวน 1.07 ล้ำนบำท
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5.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการใช้ทรัพย์สิน รวมสิทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน

ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 314.97 695.26 1,010.23
- จ�ำหน่ำย/ลดลง - (2.32) (2.32)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 314.97 692.94 1,007.91
      
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - (692.54) (692.54)
- เพิ่มขึ้น - (0.54) (0.54)
- จ�ำหน่ำย/ลดลง - 2.32 2.32
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 - (690.76) (690.76)
      
ราคาตามบัญชี     
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 314.97 2.18 317.15
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 314.97 2.72 317.69
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 313.02 4.12 317.14
-  เพิ่มขึ้น 19.70 - 19.70
-  จ�ำหน่ำย/ลดลง (0.67) - (0.67)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 332.05 4.12 336.17
     
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 (223.88) (4.12) (228.00)
-  เพิ่มขึ้น (30.94) - (30.94)
-  จ�ำหน่ำย/ลดลง 0.67 - 0.67
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 (254.15) (4.12) (258.27)
      
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์     
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 (0.29) - (0.29)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 (0.29) - (0.29)
      
ราคาตามบัญชี     
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 77.61 - 77.61
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 88.85 - 88.85
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หน่วย : ล้ำนบำท

5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินมัดจ�ำ  0.77 1.27

เงินฝำกประกันตัวพนักงำน 24.56 24.23

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สินทรัพย์ประปำรอโอน 191.94 191.94

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่มีก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ 1 ปี - สุทธิ   49.83 51.95

      รวม 267.10 269.39

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6.60 26.40 55.55 88.55 6.60 26.40 62.15 95.15

หัก  ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู้ (4.48) (15.76) (16.36) (36.60) (4.65) (16.65) (19.95) (41.25)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิ 2.12 10.64 39.19 51.95 1.95 9.75 42.20 53.90

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 2560 30 กันยายน 2559

 กปภ. ได้ท�ำสัญญำให้สิทธิเช่ำบริหำรและด�ำเนินกำรระบบประปำสัตหีบ มีก�ำหนดระยะเวลำท้ังสิ้น 30 ป ี
เป็นลูกหน้ีภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินท่ีมีก�ำหนดช�ำระในระหว่ำงปี 2544 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559  
คงเหลือเป็นลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสุทธิ 51.95 ล้ำนบำท และ 53.90 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โอนเป็นลูกหนี้ตำม 
สัญญำเช่ำกำรเงิน ที่มีก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี จ�ำนวน 2.12 ล้ำนบำท และ 1.95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คงเหลือเป็น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 49.83 ล้ำนบำทและ 51.95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เจ้ำหนี้กำรค้ำ  2,438.95 3,768.23
เจ้ำหนี้อื่น  142.00 153.01
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร      77.96 20.72

                                 รวม 2,658.91 3,941.96

5.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย  136.03 119.79
ค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำย  201.53 184.45
ค่ำซื้อน�้ำค้ำงจ่ำย  727.09 721.60
เงินกองทุนสงเครำะห์ค้ำงจ่ำยรวม      5.27 3.43
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น ๆ    278.15 401.94

     รวม 1,348.07 1,431.21

5.14 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย
หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินน�ำส่งรัฐค้ำงจ่ำยยกมำ 2,300.00 1,963.90
บวก เพิ่มระหว่ำงงวด  2,971.60 2,800.10
   5,271.60 4,764.00
หัก   น�ำส่งคลัง  (2,800.00) (2,464.00)

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกไป 2,471.60 2,300.00

 ในระหว่ำงปี 2560 กปภ. ได้มีกำรช�ำระหนี้ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมสัญญำ จ�ำนวน 17 สัญญำ เป็นจ�ำนวนเงิน 
530.45 ล้ำนบำท
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 กปภ. มีเงินที่ต้องน�ำส่งรัฐเพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี 2560 จ�ำนวน 2,971.60 ล้ำนบำท ตำมที่กระทรวงกำรคลัง 
ก�ำหนดให้ กปภ. น�ำเงินส่งรัฐในปีงบประมำณ 2560 จ�ำนวน 2,940.00 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิ ปี 2560  
ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะมำกกว่ำ 

 ในปี 2560 กปภ. ได้น�ำเงินส่งรัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,800.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินน�ำส่งรัฐค้ำงจ่ำยของ 
ปี 2559 จ�ำนวน 2,300.00 ล้ำนบำท เงนิน�ำส่งรัฐจำกก�ำไรสุทธ ิปี 2560 จ�ำนวน 500.00 ล้ำนบำท คงเหลอืเป็นเงนิน�ำส่งรฐัค้ำงจ่ำย 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 จ�ำนวน 2,471.60 ล้ำนบำท

5.15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ภำยใน 1 ปี  1,912.52 1,910.66
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,611.99 7,627.01
มำกกว่ำ 5 ปี  16,900.12 18,796.05

 รวม  26,424.63 28,333.72
หัก  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคต (12,808.32) (14,174.42)

 รวม  13,616.31 14,159.30
หัก  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี     (595.90) (544.37)

 รวม 13,020.41 13,614.93

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีมูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ภำยใน 1 ปี  595.90 544.37
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,953.64 2,714.08
มำกกว่ำ 5 ปี  10,066.77 10,900.85

 รวม 13,616.31 14,159.30

 สัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เป็นสัญญำที่ กปภ. ได้ท�ำสัญญำร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน 
เพื่อซื้อขำยน�้ำประปำ จ�ำนวน 9 สัญญำ และสัญญำเช่ำรถยนต์ จ�ำนวน 1 สัญญำ



2
0
5

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

5.16 เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย

 5.16.1 พันธบัตรที่ออกโดยกำรประปำส่วนภูมิภำค  ประกอบด้วย

  กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพ่ือน�ำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรจัดจ�ำหน่ำย และกำรประกัน 
กำรจ�ำหน่ำยพันธบัตรปี 2552 – 2560 ในอัตรำร้อยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ำยทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงกำรคลัง
เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ำย ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ำยปี 2558 ครั้งที่ 2 คร้ังท่ี 4 
ครั้งที่ 6 และปี 2559 ครั้งที่ 3 กระทรวงกำรคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

หน่วย : ล้ำนบำท

ล�าดับ รายการ วันที่ออก
พันธบัตร

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ)

เงื่อนไขการจ่ายช�าระคืน
ก�าหนด

ไถ่ถอน (ปี)
วันที่ไถ่ถอน 2560 2559

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : ล้ำนบำท

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารออมสิน

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30 กันยายน
2560

30 กันยายน
2559

 1 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1 12 พ.ค. 2559 1.7767 12 พ.ย. 2560 400.00 400.00 
 2 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2 13 มิ.ย. 2559 1.7767 12 พ.ย. 2560 114.81 114.81
 3 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 3  30 มิ.ย. 2559 1.7767 12 พ.ย. 2560 126.91 126.91  
 4 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 4   4 ส.ค. 2559 1.7767 12 พ.ย. 2560 214.91 214.91  
 5 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 5 16 ก.ย. 2559 1.7767 12 พ.ย. 2560 97.18 97.18
 6 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 6 31 ต.ค. 2559 1.7767 12 พ.ย. 2560 236.33 -
 7 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 7   6 มี.ค. 2560 1.7767 12 พ.ย. 2560 84.61 -
 8 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 8 12 พ.ค. 2560 1.7767 12 พ.ย. 2560 123.85 -
  รวม    1,398.60 953.81
  หัก   จ่ำยช�ำระคืน    (635.75) -
      762.85 953.81
  หัก   ส่วนของเงินกู้ยืมภำยในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี    (762.85) -
  รวม  เงินกู้ยืมภายในประเทศ   -     953.81   

               
  เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน
  เงินกู้ยืมจำกธนำคำรออมสิน วงเงิน 1,486.00 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังค�้ำประกันเงินต้น 
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในกำรลงทุนโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำระยะเร่งด่วน ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 (เพิ่มเติม)  
ของ กปภ. โดยรฐับำลรับภำระกำรช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย ร้อยละ 75 ของวงเงินกู ้และ กปภ. รับภำระกำรช�ำระคืนเงนิต้น
และดอกเบี้ยร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ 
  ระยะเวลำกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ 1 ปี 6 เดือน นับจำกวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดกำรเบิกจ่ำยงวดแรก 
จ�ำนวน 400.00 ล้ำนบำท ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภำยในระยะเวลำ 12 เดือน นับจำก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 กปภ. ช�ำระคืนเงินต้นก่อนครบก�ำหนด จ�ำนวน 635.75 ล้ำนบำท
  อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้ำงอิงระยะสั้นตลำดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตำมประกำศของธนำคำร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐำนในกำรค�ำนวณอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตรำดอกเบี้ยส่วนต่ำงร้อยละ 0.0601 ต่อปี โดยก�ำหนด  
ใช้อัตรำดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตรำดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง 
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจำกวันเบิกเงินกู้งวดแรก

 5.16.2 เงินกู้ยืมภำยในประเทศ  ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เจ้ำหนี้เงินประกันต่ำงๆ  310.79 302.23
เงินประกันผลงำน  518.43 771.02
อื่นๆ  84.73 335.35

 รวม 913.95 1,408.60

5.18 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้และจากราชการรอรับรู้

5.19 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รำยได้เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้ 17,533.23 2,791.85 632.88 19,692.20
รำยได้รับบริจำคจำกเอกชนรอรับรู้ 2,264.62 497.87 221.35 2,541.14
รำยได้รับบริจำคจำกรำชกำรรอรับรู้   3,407.18 906.79 168.13 4,145.84

 รวม 23,205.03 4,196.51 1,022.36 26,379.18

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

เพิ่มขึ้น ลดลง
ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 1,261.55 1,085.33
วันลำพักผ่อนคงเหลือเมื่ออำยุครบเกษียณ 168.46 108.32
ของที่ระลึกเมื่ออำยุครบเกษียณ 65.47 56.49
ของที่ระลึกเนื่องจำกปฏิบัติงำนเป็นเวลำนำน 56.51 48.71
เงินกองทุนสงเครำะห์พนักงำน     68.33 65.05

                                รวม 1,620.32 1,363.90
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 กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนและค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนสิ้นงวด 1,620.32
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร                                        -      

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน - ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 1,620.32

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ประกอบด้วย

 กปภ. ก�ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงำน 
ที่เกษียณอำยุและท�ำงำนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนต้นงวด (1 ตุลำคม 2559) 1,363.90
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 158.65
   ต้นทุนดอกเบี้ย                                   33.15
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  
   -  โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 171.81
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  
   -  โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 4.92
หัก  ผลประโยชน์ที่จ่ำยจริง    (94.72)
      พนักงำนเกษียณอำยุ    (4.93)
      ผลต่ำงจำกกำรประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนกับจ่ำยจริง     (12.46)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด (30 กันยายน 2560) 1,620.32
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 ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยของ กปภ.

ร้อยละต่อปี

 2560 2559

อัตรำคิดลด  2.44 3.21

อัตรำกำรลำออกของพนักงำน 0.3065 - 1.9564 0.6574 - 1.5033

อัตรำมรณะประกำศโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ   

     ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2560 ปี 2551

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรค�ำนวณ

 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนของ กปภ. มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรค�ำนวณ กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนอำจเกิดขึ้นได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำด กำรเปลี่ยนแปลงของ 
สภำวะเงินเฟ้อ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอันอำจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐำนหลัก ดังนี้

 กองทุนสงเคราะห์ 

 กปภ. จัดตั้งกองทุนสงเครำะห์กำรประปำส่วนภูมิภำค ตำมมำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประปำ 
ส่วนภูมิภำค พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ 
กำรประปำส่วนภูมิภำคว่ำด้วยกองทุนสงเครำะห์ พ.ศ. 2523 และก�ำหนดให้ กปภ. จ่ำยเงินเข้ำกองทุนเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10     
ของเงินเดือนและค่ำจ้ำงของผู้ปฏิบัติงำน

 กปภ. ได้ปรับปรุงกำรประมำณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรท�ำงำนให้กับ กปภ.
ตลอดระยะเวลำท�ำงำนถึงปีที่เกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูกคิดลด
เป็นมลูค่ำปัจจบุนั อตัรำคดิลดใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับำลเป็นอตัรำอ้ำงอิงเริม่ต้น กำรประมำณกำรหนีส้นิดงักล่ำว
ค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 กปภ. มีภำระผูกพันพึงต้องจ่ำยให้พนักงำนที่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จ 
ตำมข้อบังคับกำรประปำส่วนภูมิภำคว่ำด้วยกองทุนสงเครำะห์ พ.ศ. 2523 จ�ำนวน 68.33 ล้ำนบำท และ 65.05 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ  โดยแสดงเป็นประมำณกำรหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยำว ในปี 2560 และ 2559 มีพนักงำนที่เป็นสมำชิกกองทุน
สงเครำะห์เกษียณอำยุจ�ำนวน 2 รำย เป็นเงิน 5.25 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 1 รำย เป็นเงิน 3.43 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ซึ่งได้ 
แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเครำะห์ค้ำงจ่ำย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

หน่วย : ล้ำนบำท

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน

 2560  2559

อัตรำคิดลดเฉลี่ย  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1          (156.43) (122.48) 
ลดลงร้อยละ 1                                                          186.24                145.01

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภำระผูกพันผลประโยชน์ของ กปภ. คือ 20.01 ปี
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 รำยละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุนมีดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

สินทรัพย์   

 สินทรัพย์หมุนเวียน   

  เงินฝำกธนำคำร  5.69 4.18

  เงินค้ำงรับ   67.89 64.19

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  73.58 68.37

 ลูกหนี้อื่น     0.11  0.11 

 หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (0.11)  (0.11) 

 ลูกหนี้อื่น – สุทธิ   - -

รวมสินทรัพย์   73.58 68.37

หนี้สินและเงินกองทุน   

 เงินสงเครำะห์ค้ำงจ่ำย    5.25 3.43

รวมหนี้สิน     5.25 3.43

เงินกองทุน   

ยอดยกมำ   65.05 58.98

บวก  รับเงินสมทบจำก กปภ. ระหว่ำงงวด 4.94 3.85

ปรับปรุงในระหว่ำงงวด   - 0.10

หัก   จ่ำยระหว่ำงงวด  (5.25) (3.43)

ปรับปรุงในระหว่ำงงวด   (0.93) -   

ยอดหลังปรับปรุง  63.81 59.50

บวก  ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก           
 คณิตศำสตร์ประกันภัย – โครงกำรผลประโยชน์     
 หลังออกจำกงำน    4.52 5.55

รวม     68.33 65.05

บวก  รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยงวดนี้ -    (0.11)

รวมเงินกองทุน  68.33 64.94

รวมหนี้สินและเงินกองทุน  73.58 68.37

ภำระผูกพันพึงต้องจ่ำยให้พนักงำน 68.33 65.05
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5.20 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ    

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 กปภ. ถูกฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งได้พิจำรณำสถำนะของรูปคดีแล้วคำดว่ำ 
จะต้องรับภำระหน้ีสิน จ�ำนวน 15 คดี และได้บันทึกบัญชีตำมมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะต้องช�ำระ จ�ำนวนเงิน 46.96 ล้ำนบำท 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ 6

5.21 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ประมำณกำรหนี้สินจำกสัญญำเอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 4,166.49
ประมำณกำรหนี้สินที่ใช้ไประหว่ำงปี (270.57)
ต้นทุนทำงกำรเงิน  53.29
กำรกลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น (89.53)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 3,859.68

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.22 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง ประกอบด้วย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559 21.44
ต้นทุนทำงกำรเงิน  0.81
กำรกลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น (3.44)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 18.81
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5.23 เงินประกันระยะยาว  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินประกันกำรใช้น�้ำ  1,997.05 1,920.64

เงินประกันตัวพนักงำน  24.57 24.31

                               รวม 2,021.62 1,944.95

 กปภ. ได้มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรเงินประกันกำรใช้น�้ำและดอกผลท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้ำ 
โดยก�ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเงินประกันกำรใช้น�้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2552 
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ มีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและควบคุมกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล 
โดยให้คงเงินสดส�ำรองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันกำรใช้น�้ำ” ไม่น้อยกว่ำ 300.00 ล้ำนบำท เพื่อส�ำรองกรณีผู้ใช้น�้ำขอคืน 
เงินประกันกำรใช้น�้ำ และให้มีกำรปรับเพิ่มเงินส�ำรองได้ตำมควำมเหมำะสม ส�ำหรับเงินประกันกำรใช้น�้ำส่วนที่เหลือ 
หลงัจำกกำรส�ำรองเงินไว้แล้ว สำมำรถน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนของ กปภ. ได้ ท้ังนี ้ ให้ กปภ. ทยอยคนืเงนิประกันกำรใช้น�ำ้ 
ที่น�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่ำไตรมำสละ 50.00 ล้ำนบำท โดยฝำกเงินเข้ำบัญชีกองทุนฯ จนกว่ำจะครบจ�ำนวน และ 
จ่ำยผลตอบแทนเข้ำกองทุนฯ ในอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ของธนำคำรนั้นๆ ณ วันที่ กปภ. จ่ำยเงินคืนโดยฝำกเข้ำบัญชี
ดอกผลจำกกองทุนฯ ทุกเดือน

 ในปี 2560 คณะกรรมกำร กปภ. มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559 
อนุมัติให้ กปภ. ยืมเงิน จำกกองทุนฯ เพื่อเสริมสภำพคล่อง จ�ำนวน 625.00 ล้ำนบำท โดยมีก�ำหนดกำรเบิกจ่ำยท้ังจ�ำนวน 
ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559

 ในปี 2559 คณะกรรมกำร กปภ. มีมติในกำรประชุมครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 20 กันยำยน 2559 อนุมัติให้                          
กปภ. ยืมเงิน จำกกองทุนฯ เพื่อเสริมสภำพคล่อง จ�ำนวน 1,000.00 ล้ำนบำท โดยมีก�ำหนดกำรเบิกจ่ำยงวดแรก จ�ำนวน                       
680.00 ล้ำนบำท ในวันที่ 29 กันยำยน 2559 และเบิกจ่ำยงวดที่สอง จ�ำนวน 320.00 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 ตุลำคม 2559  

 ระยะเวลำกำรช�ำระคืนเงินประกันกำรใช้น�้ำท่ีได้น�ำไปใช้ไม่น้อยกว่ำไตรมำสละ 50.00 ล้ำนบำท โดยมีก�ำหนด 
กำรช�ำระคืนเงินประกันกำรใช้น�้ำที่ได้น�ำไปใช้งวดแรกในวันที่ 30 ธันวำคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 
ผู้ว่ำกำร กปภ. ได้อนุมัติกำรขอชะลอกำรช�ำระคืนเงินประกันกำรใช้น�้ำออกไปเป็นระยะเวลำ 1 ปี เป็นวันที่ 30 ธันวำคม 2560 
ตำมระเบียบ กปภ. ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนฯ ข้อ 7 (5) วรรค 2 กรณี กปภ. ขำดแคลนเงินหมุนเวียน หรือมีปัญหำ 
สภำพคล่องทำงกำรเงิน สำมำรถชะลอกำรจ่ำยคืนเงินดังกล่ำวได้ โดยให้น�ำเสนอผู้ว่ำกำร กปภ. เพื่ออนุมัติและรำยงำนให ้
คณะกรรมกำร กปภ. ทรำบ

 อตัรำดอกเบีย้เงินกูย้มือ้ำงองิอตัรำดอกเบีย้ตำมประเภทบญัชขีองธนำคำรที ่ กปภ. ถอนเงนิฝำกกองทนุฯ ออกมำ 
ในอัตรำดอกเบี้ยปัจจุบัน ณ วันสิ้นเดือนที่จะบันทึกดอกเบ้ียเข้ำบัญชีดอกผลจำกกองทุนฯ ของเดือนนั้น  ตำมประกำศของ 
ธนำคำร โดยให้บันทึกดอกเบ้ียในวันท�ำกำรวันสุดท้ำยของเดือน หำกวันสุดท้ำยของเดือนตรงกับวันหยุดให้กองทุนฯ 
ตั้งเป็นดอกเบี้ยค้ำงรับและค�ำนวณรวมเป็นดอกเบี้ยรับในงวดเดือนถัดไป ส่วน กปภ. บันทึกเป็นดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
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5.24 ทุน  ประกอบด้วย

5.25 ผลการด�าเนินงาน 

 ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 และปี 2559 มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 5,999.61 ล้ำนบำท และ 4,787.69 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 1,211.92 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.31 วิเครำะห์ได้ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559

ทุนประเดิม  2,204.44 2,204.44 -
งบประมำณอุดหนุน  30,919.65 30,919.65 -   

รวม  33,124.09 33,124.09 -     

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559

รายได้      
 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำและบริกำร 25,943.46 25,680.45 263.01 1.02
 รำยได้ค่ำติดตั้งและวำงท่อ 1,911.77 2,115.07 (203.30) (9.61)
    รำยได้อื่น  1,880.36 1,668.59 211.77 12.69

 รวมรายได้  29,735.59 29,464.11 271.48 0.92

ค่าใช้จ่าย      
 ค่ำใช้จ่ำยติดตั้งและวำงท่อ 1,551.86 1,730.75 (178.89) (10.34)
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำร 20,087.72 20,450.17 (362.45) (1.77)
    ค่ำใช้จ่ำยอื่น 176.85 155.15 21.70 13.99
    ต้นทุนทำงกำรเงิน  1,919.55 2,340.35 (420.80) (17.98)

 รวมค่าใช้จ่าย 23,735.98 24,676.42 (940.44) (3.81)

ก�าไรส�าหรับปี  5,999.61 4,787.69 (1,211.92) 25.31

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 จ�านวนเงิน ร้อยละ
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5.26 รายได้อื่น  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

 2560 2559

รำยได้เงินปันผล  17.37 15.14
ดอกเบี้ยรับ  42.17 66.34
รำยได้รับบริจำคจำกเอกชนตัดบัญชี 221.34 224.72
รำยได้รับบริจำคจำกรำชกำรตัดบัญชี 168.12 133.57
รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี 632.89 548.15
รำยได้อื่นๆ     464.07 379.71

 รวม 1,545.96 1,367.63

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

รำยได้เงินปันผล  351.77 316.10
ดอกเบี้ยรับ  42.17 66.34
รำยได้รับบริจำคจำกเอกชนตัดบัญชี 221.34 224.72
รำยได้รับบริจำคจำกรำชกำรตัดบัญชี 168.12 133.57
รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี 632.89 548.15
รำยได้อื่นๆ     464.07 379.71

 รวม 1,880.36 1,668.59

 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำและบริกำรเพ่ิมข้ึน 263.01 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.02 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของ 
จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำและปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำ
 รำยได้อืน่เพิม่ขึน้ 211.77 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 12.69 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิม่ข้ึนของรำยได้ค่ำปรบัและค่ำเสยีหำย 
รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยได้จำกกำรรับบริจำคจำกหน่วยงำนรำชกำร และรำยได้เงินปันผล
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรลดลง 362.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.77 ส่วนใหญ่เป็นกำรลดลง 
ของขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สินสัญญำเอกชนร่วมลงทุน ค่ำซ่อมแซมบ�ำรุงประปำ ค่ำซื้อน�้ำดิบจำกเอกชน และขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร
 ค่ำใช้จ่ำยอืน่เพ่ิมขึน้ 21.70 ล้ำนบำทหรอืร้อยละ 13.99 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิม่ข้ึนของขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
หนี้สินคดีควำม ค่ำปรับและค่ำเสียหำยจ่ำยคืน เงินบริจำคเพ่ือสำธำรณประโยชน์ และขำดทุนจำกสินทรัพย์ถำวรขำดรอสอบ 
ข้อเท็จจริง
 ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 420.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.98 เนื่องจำกดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรประมำณกำร 
หนี้สินลดลง ซึ่งในปี 2560 มีดอกเบี้ยจ่ำยจ�ำนวน 1,905.25 ล้ำนบำท และค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันพันธบัตร กปภ.  
จ�ำนวน 14.30 ล้ำนบำท



2
1
5

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

5.27 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 แยกตำมลักษณะ 
ของค่ำใช้จ่ำยได้ ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำน 4,350.44 4,089.78
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 5,074.85 4,698.17
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 41.09 83.39
ค่ำซื้อน�้ำ  5,440.30 5,932.29
ค่ำไฟฟ้ำ  2,086.52 2,082.31
ค่ำซ่อมแซม  1,123.00 1,391.14
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรใช้ทรัพย์สิน 0.54 0.54
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30.94 27.34
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  1,940.04 2,145.21

 รวม 20,087.72 20,450.17

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

เงินค่ำปรับจ่ำยคืน  18.52 5.90
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่ำย  3.10 3.95
ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 70.72 116.35
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์                                         8.44  (13.06)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  76.07 42.01

 รวม 176.85 155.15

5.28 ค่าใช้จ่ายอื่น  ประกอบด้วย
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5.29 ต้นทุนทางการเงิน  ประกอบด้วย

5.30 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง  

 รำยกำรที่เกี่ยวกับผู้บริหำรระดับสูงได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 มีรำยละเอียด ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง จ�ำนวนรวม 11 คน ที่ได้รับจำก กปภ. เป็นค่ำเบี้ยประชุม โบนัส 
และค่ำตอบแทน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 จ�ำแนกได้ ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ค่ำธรรมเนียมพันธบัตร  14.30 14.92
ดอกเบี้ยพันธบัตรกำรประปำส่วนภูมิภำค 453.05 437.62
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนำคำรออมสิน 4.90 0.87
ดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ  14.29 0.04
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรประมำณกำรหนี้สิน 53.30 461.37
ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,379.19 1,424.61
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรประมำณกำรหนี้สิน – ค่ำรื้อถอนอำคำร 0.52 0.92

 รวม 1,919.55 2,340.35

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร  3.18 3.79
โบนัสกรรมกำร  1.26 1.42
ค่ำตอบแทนกรรมกำร   1.58 1.69

รวม  6.02 6.90
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงจ�ำนวนรวม 10 คน ที่ได้รับจำก กปภ. เป็นเงินเดือน โบนัสเงินตอบแทนพิเศษ 
และผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559 จ�ำแนกได้ ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560  2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น  18.95 21.11
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 11.12 10.23
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น  - 0.08  
รวม  30.07 31.42

6. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่ำเสียหำย เพียงวันที่ 30 กันยำยน 2560 จ�ำนวน 46 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 35 คดี จ�ำนวนเงิน 
232.66 ล้ำนบำท คดีไม่มีทุนทรัพย์ 11 คดี มีรำยละเอียด ดังนี้
 6.1 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จ�ำนวน 5 คดี มีทุนทรัพย์ตำมฟ้อง 5 คดี จ�ำนวน 152.23 ล้ำนบำท คดีอยู่ระหว่ำง 
กำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 1 คดี ศำลปกครองสูงสุด 1 คดี ศำลปกครองกลำง 2 คดี และศำลปกครอง 1 คดี
 6.2 คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จ�ำนวน 21 คดี มีทุนทรัพย์ตำมฟ้อง 20 คดี   
จ�ำนวน 52.17 ล้ำนบำท คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 1 คดี ศำลปกครองสูงสุด 2 คดี ศำลปกครองกลำง 3 คดี  
ศำลปกครอง 8 คดี ศำลอุทธรณ์ 1 คดี ศำลจังหวัด 2 คดี ศำลแพ่ง 2 คดี และศำลแรงงำน 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตำมฟ้อง 
1 คดี อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
 6.3 คดีความผิดละเมิด จ�ำนวน 10 คดี มีทุนทรัพย์ตำมฟ้อง 9 คดี จ�ำนวน 27.48 ล้ำนบำท คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลฎกีำ 1 คด ีศำลปกครองสงูสุด 2 คดี ศำลปกครองกลำง 2 คด ีศำลอทุธรณ์ 1 คดี ศำลจงัหวดั 2 คด ีและศำลแขวง 1 คดี 
ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตำมฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 
 6.4 คดเีพกิถอนค�าสัง่ทางปกครอง การกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยเหตผุล 9 คด ีมทีนุทรพัย์ตำมฟ้อง 1 คด ีจ�ำนวน 0.78 ล้ำนบำท 
คดอียูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลแรงงำนกลำง ส่วนคดไีม่มทีนุทรพัย์ตำมฟ้อง 8 คด ีอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครอง
สูงสุด 3 คดี ศำลปกครองกลำง 1 คดี ศำลปกครอง 3 คดี และศำลแรงงำน 1 คดี
 6.5 คดีอาญา จ�ำนวน 1 คดี เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตำมฟ้อง อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์

 ทั้งนี้ กปภ. ได้ต้ังส�ำรองส�ำหรับผลเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกผลของคดีดังกล่ำวในข้อ 6.1 – 6.5 บำงคดี ไว้ใน 
งบกำรเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 46.96 ล้ำนบำท ซึ่งฝ่ำยบริหำรของ กปภ. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพียงพอต่อควำมเสียหำย 
ที่อำจเกิดขึ้น
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7. โครงการรอการร่วมลงทุน

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 กปภ. มีสัญญำให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงกำร ดังนี้

โครงการ
ที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน เงื่อนไขในสัญญา

- สญัญำตัง้แต่วนัที ่15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
- หลังจำกวันที่สิ้นสุดสัญญำให้ถือว่ำ กปภ. 

ได้เข้ำเป็นเจ้ำของทรัพย์สินดังกล่ำว 
- ก�ำหนดอตัรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 

และมีกำรก�ำหนดปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำ 
ขั้นต�่ำ

- สญัญำตัง้แต่วนัที ่7 เม.ย. 2544 – 6 เม.ย. 2574
- ก�ำหนดอตัรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 

และมีกำรก�ำหนดปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำ
ขัน้ต�ำ่ โดยให้บรษิทัเป็นผูล้งทนุในกำรก่อสร้ำง
แบ่งเป็น 2 ส่วน

  ส่วนที่ 1 ระบบผลิตน�้ำประปำ หำกครบ 
 ก�ำหนดอำยุสัญญำแล้วไม่ประสงค์จะ 
 ด�ำเนินกำรต่อบริษัทจะต้องเสนอขำยให้  
 กปภ.

   ส่วนที่ 2 สถำนีจ่ำยน�้ำที่ส�ำนักงำนประปำ 
 ด�ำเนินสะดวก และสมุทรสงครำม บริษัท 
 จะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมด 
 ให้แก่ กปภ. โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ นับแต่ 
 วันที่บริษัทก่อสร้ำงแล้วเสร็จ

- สญัญำตัง้แต่วนัที ่15 ธ.ค. 2543 – 14 ธ.ค. 2568
- สัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมให้ กปภ. รับซ้ือน�้ำจำก

บริษัทเพิ่ม และขยำยระยะเวลำสัญญำออก
ไปเป็น 25 ปี นับจำกวันส่งมอบน�้ำประปำ 
วันที่ 15 ธันวำคม 2543

-   ก�ำหนดอตัรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 
และมีกำรก�ำหนดซื้อขำยน�้ำประปำขั้นต�่ำ

- สญัญำต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ. 2544 – 27 ก.พ. 2574
- บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่  

กปภ. ในอัตรำร้อยละ 7 ของรำยได้จำก 
กำรจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำและค่ำบรกิำรรำยเดอืน  

- แก้ไขสัญญำเพ่ิมเติม มีกำรก่อสร้ำงระบบ
ผลิตน�้ำประปำใหม่เพิ่ม เพื่อส่งน�้ำประปำให้
ส�ำนักงำนประปำพัทยำ

- ก�ำหนดอัตรำค ่ำน�้ำประปำตำมสูตรกำร
ค�ำนวณ และปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำขั้นต�่ำ

โครงกำรให้สิทธิด�ำเนินกำร
ผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำ 
(BOOT) ให้แก่ กปภ.
ในเขตปทุมธำนี และรังสิต

โครงกำรให้เอกชนผลิต 
น�้ำประปำ (BOO)
เพื่อขำยให้แก่ กปภ.
ในจังหวัดรำชบุรี และ
สมุทรสงครำม

โครงกำรสัญญำซื้อขำย
น�้ำประปำ (BOO) เพื่อ
ส�ำนักงำนประปำภูเก็ต

โครงกำรให้สิทธิเช่ำบริหำร
และด�ำเนินกิจกำรระบบ
ประปำสัตหีบ

25 ปี
31 ส.ค. 2538

30 ปี
23 มิ.ย. 2542

10 ปี
28 ต.ค. 2542

สัญญำแก้ไขเพิ่มเติม
ขยำยเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

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

บริษัท 
ประปำปทุมธำนี จ�ำกัด

บริษัท
เอ็กคอมธำรำ จ�ำกัด

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

บริษัท จัดกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรน�้ำ
ภำคตะวันออกจ�ำกัด 
(มหำชน)

1

2

3

4
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

-  กปภ. จะต้องช�ำระค่ำตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตรำค่ำน�้ำที่ก�ำหนดตำมปริมำณซื้อขำย
น�้ำขั้นต�่ำตำมคุณภำพที่ก�ำหนด กรณีคุณภำพ
ด้อยกว่ำบริษทัจะต้องช�ำระค่ำชดเชยให้  กปภ. 
ในอตัรำร้อยละ 5 ในกรณทีีต่�ำ่กว่ำเกณฑ์สงูสดุ 
และร้อยละ 10 ในกรณทีีต่�ำ่กว่ำเกณฑ์อนโุลม
สงูสดุ โดยจะจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กปภ. ในอัตรำร้อยละ 0.01 ของรำยได้จำก 
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำให้ส�ำนักงำนประปำพัทยำ

- กรรมสิทธิ์ ในทรัพย ์สินที่น�ำมำติดตั้งและ 
กำร ดัดแปลงแก ้ ไข เพิ่ ม เ ติมให ้ตกเป ็น
กรรมสิทธ์ิของ กปภ. เม่ือครบอำยุสัญญำ 
[ในส่วนของท่อจ่ำยน�้ำ และส่วนของระบบ
ควบคุมระยะไกล (SCADA)]

- สญัญำต้ังแต่วันท่ี 21 ก.ค. 2547 – 20 ก.ค. 2577
- บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน�้ำประปำ 

รวมไปถึงที่ดินโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ 
กปภ. 

- ก�ำหนดอัตรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 
และก�ำหนดปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำขั้นต�่ำ 

- กปภ. จะต้องช�ำระค่ำตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตรำค่ำน�้ำที่ก�ำหนดตำมปริมำณซื้อขำยน�้ำ
ขั้นต�่ำตำมคุณภำพที่ก�ำหนด กรณีคุณภำพ
ด้อยกว่ำบรษิทัจะต้องช�ำระค่ำชดเชยให้ กปภ.
ในอัตรำร้อยละ 5 ในกรณีที่ต�่ำกว่ำเกณฑ์
สูงสุดและร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่ำเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

- สญัญำตัง้แต่วันที ่1 ม.ีค. 2546 – 28 ก.พ. 2571 
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ

ครบก�ำหนดสัญญำ นับแต่วันเริ่มซื้อขำย 
น�้ำประปำ (นับจำกวันที่ครบก�ำหนดระยะ
เวลำกำรตรวจสอบเพ่ือรับมอบระบบผลิต 
น�้ำประปำไปอีก 600 วัน)

- บริษัทมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
และขยำยก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
รวมถึงกำรบริหำรและจัดกำรส่งน�้ำประปำ 
ไปถึงมำตรผู้ใช้น�้ำในนำม กปภ. 

- กรณีที่ กปภ. ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้ำงระบบ 
จ่ำยน�้ำประปำเพ่ิมเติมจำกระบบจ่ำยน�้ำ
ประปำเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว 

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

5

6

โครงกำรสัญญำซื้อขำย 
น�้ำประปำ (BOO) เพื่อขำย
ให้แก่ส�ำนักงำนประปำ 
ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสำคร

โครงกำรให้เอกชนผลิต 
น�้ำประปำ (BOOT) เพื่อ
ขำยให้แก่ส�ำนักงำนประปำ
นครสวรรค์ออก
จังหวัดนครสวรรค์

30 ปี
21 ก.ย. 2543

25 ปี
7 พ.ย. 2543

บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหำชน)
[เดมิชือ่ บรษิทั วเีคซีเอส 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จำกนั้นเปลี่ยนเป็น
บริษัท น�้ำประปำไทย 
จ�ำกัด (มหำชน)]

บริษัท ประปำ
นครสวรรค์ จ�ำกัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

 กปภ. จะจ่ำยเงนิคนืให้ในภำยหลงั แต่ในกรณทีี่ 
กปภ. ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงระบบจ่ำยน�ำ้ประปำ
เพิม่เตมิเอง บรษิทัมหีน้ำทีต้่องควบคมุอตัรำน�ำ้ 
สญูเสยีในระบบจ่ำยประปำทีก่่อสร้ำงเพิม่เตมิ  
ดังกล่ำว

- ก�ำหนดอตัรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 
และมีกำรก�ำหนดปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำ 
ขั้นต�่ำ

- สญัญำตัง้แต่วนัที ่1 เม.ย. 2546 – 31 ม.ีค. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ

ครบก�ำหนดสัญญำ นับแต่วันเริ่มซื้อขำย 
น�ำ้ประปำ (นบัจำกวนัทีค่รบก�ำหนดระยะเวลำ
กำรตรวจสอบเพือ่รบัมอบระบบผลติน�ำ้ประปำ
ไปอีก 600 วัน)

- บริษัทมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
และขยำยก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
รวมถึงกำรบริหำรและจัดกำรส่งน�้ำประปำ 
ไปถึงมำตรผู้ใช้น�้ำในนำม กปภ. 

- กรณีท่ี กปภ. ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้ำงระบบจ่ำย
น�้ำประปำเพิ่มเติมจำกระบบจ่ำยน�้ำประปำ
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ำยเงินคืนให้ในภำยหลัง แต่ในกรณีท่ี 
กปภ. ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงระบบจ่ำยน�ำ้ประปำ
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้ำที่ต้องควบคุมอัตรำ
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ำยประปำที่ก ่อสร้ำง 
เพิ่มเติมดังกล่ำว

- ก�ำหนดอตัรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 
และมีกำรก�ำหนดปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำ 
ขั้นต�่ำ

- สญัญำตัง้แต่วันที ่1 เม.ย. 2546 - 31 ม.ีค. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อ

ครบก�ำหนดสัญญำ นับแต่วันเริ่มซื้อขำย
น�้ำประปำ (นับจำกวันที่ครบก�ำหนดระยะ
เวลำกำรตรวจสอบเพ่ือรับมอบระบบผลิต 
น�้ำประปำไปอีก 600 วัน)

- บริษัทมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
และขยำยก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
รวมถึงกำรบริหำรและจัดกำรส่งน�้ำประปำ 
ไปถึงมำตรผู้ใช้น�้ำในนำม กปภ.

7 โครงกำรให้เอกชนผลิต
น�้ำประปำ (BOOT) 
เพื่อขำยให้แก่ส�ำนักงำน
ประปำฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปำ
ฉะเชิงเทรำ จ�ำกัด

8 โครงกำรให้เอกชนผลิต
น�้ำประปำ (BOOT)
เพื่อขำยให้แก่ส�ำนักงำน
ประปำฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปำ
บำงปะกง จ�ำกัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

- กรณทีี ่กปภ. ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้ำงระบบจ่ำย
น�้ำประปำเพิ่มเติมจำกระบบจ่ำยน�้ำประปำ
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ำยเงินคืนให้ในภำยหลัง แต่ในกรณีท่ี 
กปภ. ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงระบบจ่ำยน�ำ้ประปำ
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้ำที่ต้องควบคุมอัตรำ
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ำยน�้ำประปำที่ก่อสร้ำง
เพิ่มเติมดังกล่ำว

- ก�ำหนดอตัรำค่ำน�ำ้ประปำตำมสตูรกำรค�ำนวณ 
และมีกำรก�ำหนดปริมำณซื้อขำยน�้ำประปำ 
ขั้นต�่ำ

- สญัญำตัง้แต่วนัที ่12 พ.ค. 2548 – 11 พ.ค. 2563
- ก�ำหนดอัตรำค่ำน�้ำประปำปรับรำคำทุกปี

ตำมสูตรกำรค�ำนวณนับต้ังแต่วันเริ่มซื้อขำย 
น�้ำประปำ

-   สญัญำตัง้แต่วนัที ่5 ม.ค. 2548 – 4 ม.ค. 2563
- กปภ. จะต้องช�ำระค่ำตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตรำค่ำน�้ำของปีนั้นตำมปริมำณซื้อขำย
น�้ำขั้นต�่ำตำมคุณภำพที่ก�ำหนด กรณีคุณภำพ
ด้อยกว่ำ บริษัทจะต้องช�ำระค่ำชดเชยให้ 
กปภ. ในอัตรำร้อยละ 5 ในกรณีต�่ำกว่ำเกณฑ์
สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่ำเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

- สญัญำต้ังแต่วันท่ี 12 ก.ค. 2549 – 11 ก.ค. 2574
- กลุ ่มบริษัทด�ำเนินกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน

สญัญำด้วยค่ำใช้จ่ำยของกลุม่บรษิทัฝ่ำยเดยีว 
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมด  ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที
โดยกลุ่มบริษัทมีเพียงสิทธิใช้ประโยชน์ เพื่อ
ท�ำกำรผลิตและขำยน�้ำประปำให้แก่ กปภ.
ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ

- กปภ. จะช�ำระค่ำตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท 
ใน อัตรำที่ ก� ำหนดตำมปริมำณซื้ อขำย 
น�้ำประปำขั้นต�่ำตำมคุณภำพ ที่ก�ำหนด

9 โครงกำรให้เอกชนผลิต
น�้ำประปำระบบ Reverse 
Osmosis (RO) ตำมสัญญำ
ซื้อขำยน�้ำประปำ (BOO)
เพื่อขำยให้แก่ส�ำนักงำน
ประปำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน�้ำบนเกำะสมุย
ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2547

15 ปี
7 ก.ค. 2547

บริษัท จัดกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรน�้ำ
ภำคตะวันออก จ�ำกัด 
(มหำชน) 

10 โครงกำรสัญญำซื้อขำย
น�้ำประปำ (BOO) เพื่อขำย
ให้แก่ส�ำนักงำนประปำ
พนัสนิคม และ
ส�ำนักงำนประปำบ้ำนบึง 
จังหวัดชลบุรี

15 ปี
10 ก.ย. 2547

บริษัท อินดัสเตรียล      
วอเตอร์ รีซอร์ส        
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด 

11 โครงกำรสัญญำให้เอกชน 
ผลิตน�้ำประปำ (BTO)
เพื่อขำยให้
ส�ำนักงำนประปำระยอง 
จังหวัดระยอง

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย 
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล
 ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
- บริษัท ประปำ

ฉะเชิงเทรำ จ�ำกัด
- บริษัท ประปำ

บำงปะกง จ�ำกัด
- บริษัท ประปำ

นครสวรรค์ จ�ำกัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

- กลุ่มบริษัทต้องวำงหลักประกันสัญญำเร่ิมต้น
มีมูลค่ำ 6 ล้ำนบำทเมื่อครบ 1 ปีจะต้องน�ำ
หลักประกันใหม่ที่มีมูลค่ำร้อยละ 5 ของ 
ค่ำน�้ำประปำตำมปริมำณน�้ำประปำขั้นต�่ำ
และคืนหลักประกันที่กลุ ่มบริษัทได้วำงไว้
ก่อนหน้ำนี้

- สญัญำตัง้แต่วนัที ่1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2572
- บรษิทัลงทนุด้วยค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัเองทัง้สิน้
- กปภ. จะต้องช�ำระค่ำตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตรำค่ำน�้ำของปีนั้นตำมปริมำณซื้อขำย 
น�ำ้ขัน้ต�ำ่ตำมคณุภำพทีก่�ำหนด  กรณคีณุภำพ
ด้อยกว่ำมำตรฐำนบริษัทไม่สำมำรถด�ำเนนิกำร
ส่งมอบน�้ำประปำได้ตำมปริมำณที่ก�ำหนด
ของแต่ละช่วงเวลำ (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตำม
สญัญำ) บรษิทัจะต้องช�ำระค่ำชดเชยให้  กปภ. 
ในอัตรำร้อยละ 10 ของปริมำณน�้ำประปำ 
ที่ต้องกำรซ้ือต่อวันในช่วงเวลำนั้นคูณด้วย
อัตรำค่ำน�้ำประปำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มของ
ช่วงเวลำนั้นคูณด้วยจ�ำนวนวันนับตั้งแต ่
วันที่ตรวจพบว่ำน�้ำประปำมีคุณภำพต�่ำกว่ำ
มำตรฐำน จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จในรอบ
เดือนใดๆ ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ  

- บริษัทต้องวำงหลักประกันสัญญำในวันท�ำ
สัญญำอัตรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำเงินลงทุน
งำนนี้ เม่ือบริษัทน�ำหลักประกันเป็นหนังสือ 
ค�้ำประกันของธนำคำรฉบับใหม่ในปีแรก 
ต้ังแต่วันเริ่มซื้อขำยน�้ำประปำและในรอบปี
ต่อๆ ไป  จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
มูลค่ำค่ำน�้ำประปำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม
ปริมำณน�้ำที่ กปภ. ต้องซื้อตำมปริมำณขั้นต�่ำ
รวมทั้งปีของแต่ละปี มำเปลี่ยนแทนฉบับเดิม
และ/หรือพ้นภำระผูกพันตำมสัญญำ

12 โครงกำรสัญญำซื้อขำย
น�้ำประปำ (BOO) เพื่อขำย
ให้ส�ำนักงำนประปำชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

20  ปี
3 มิ.ย. 2552

บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด 
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8. เหตุการณ์ไฟไหม้
 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อำคำร 2 ชั้น 4 กปภ. ส�ำนักงำนใหญ่ และได้ลุกลำมเกิดควำมเสียหำย
ต่อชัน้ 4 ทัง้หมด ซ่ึงเมือ่วนัที ่23 มถินุำยน 2560 คณะกรรมกำรสอบข้อเทจ็จรงิได้รำยงำนผลกำรสอบข้อเทจ็จรงิต่อคณะท�ำงำน
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่เสียหำยจำกเหตุไฟไหม้ส�ำนักงำนใหญ่ กปภ. ว่ำผลกระทบที่ได้รับจำกเพลิงที่ลุกไหม้และน�้ำท่ีใช ้
ในกำรดับเพลิง มีมูลค่ำควำมเสียหำยเป็นจ�ำนวน 20.26 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำควำมเสียหำยของอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงสุทธิ 
จ�ำนวน 10.60 ล้ำนบำท ควำมเสียหำยของครุภัณฑ์สุทธิ จ�ำนวน 4.24 ล้ำนบำท และควำมเสียหำยของวัสดุส�ำนักงำน  
จ�ำนวน 5.42 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กปภ. บันทึกรับรู้ค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์  ไฟไหม้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว

9. การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของ กปภ. เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561
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Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As at September 30, 2017

Unit : Baht

                  Financial statement-equity method applied

  Notes        30 September 2017    30 September 2016 1 October 2015 
                                                                 

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

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

(Balance  forward)
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Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As at September 30, 2017 

Unit : Baht

     (Signed)  Mr. Somchai  Montburinont
(Mr. Somchai  Montburinont)

Deputy Governor (Technical Affairs)
Acting of Governor of PWA

                          Financial statement-equity method applied

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

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

(Balance  forward)

(Mrs. Vorachan  Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department

(Signed)  Mrs. Vorachan  Dechasasawat
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Unit : Baht

                             Separate financial statements

  Notes        30 September 2017    30 September 2016 1 October 2015  
                                     

                       Assets     

Current assets 

 Cash and cash equivalents 3.1, 5.1 2,606,325,173  1,998,066,366  3,662,662,900 

 Cash at bank with limitations 3.2, 5.2 1,148,074,738  1,976,393,421  2,410,180,216 
 Accounts receivable -   3.3, 5.3 1,450,833,602  1,970,756,526  986,094,957 
     trade and others

 Supplies   3.4, 5.4 372,253,038  265,735,869  250,788,283 
 Pipeline and installation 3.11.2 35,731,886  26,699,402  26,779,377 
     under construction

Total current assets  5,613,218,437  6,237,651,584  7,336,505,733 

Non-current assets     

 Investments in associates 3.5, 5.5 1,091,200,000  1,091,200,000  1,091,200,000 

 Other long-term investments 3.5, 5.5 24,026,200  24,026,200  24,026,200 

 Advance payments  760,686,017  1,380,083,956  1,416,780,364 

 Assets under construction   5.7 11,205,998,944  12,243,357,819  8,861,849,962 

 Property, plant and equipment    3.7, 3.8, 5.8 91,360,605,717  85,215,152,423  78,014,248,366 
 Right of possession over 3.8, 3.9, 5.9 317,147,067  317,689,482  318,233,174 
     government property

 Intangible assets 3.7, 3.10, 5.10 77,611,610  88,847,246  87,609,518 

 Other non-current assets 5.11 267,096,467  269,387,132  270,738,333 

Total non-current assets  105,104,372,022  100,629,744,258  90,084,685,917 

Total assets  110,717,590,459  106,867,395,842  97,421,191,650 

      

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

Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As at September 30, 2017

(Balance  forward)
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Unit : Baht

                                    Separate financial statements

                                     Notes          30 September 2017    30 September 2016   1 October 2015  

                                                                                                                                        (Balance  forward)                  
Liabilities and Equity     
Current liabilities

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

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

Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As at September 30, 2017

     (Signed)  Mr. Somchai  Montburinont
(Mr. Somchai  Montburinont)

Deputy Governor (Technical Affairs)
Acting of Governor of PWA

(Mrs. Vorachan  Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department

(Signed)  Mrs. Vorachan  Dechasasawat
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Unit : Baht

Financial statement-equity method applied

 Notes  2017 2016

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

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

Provincial Waterworks Authority
Statements of comprehensive income

For the year ended at 30 September 2017
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Unit : Baht

Separate financial statements

 Notes  2017 2016

Revenues     

 Revenue from water sales and services 3.11.1, 5.25 25,943,466,111  25,680,445,214 

 Revenue from pipeline and installation 3.11.2, 5.25 1,911,770,547  2,115,067,144 

 Other income 3.11.3 - 3.11.9, 5.26 1,880,359,126  1,668,594,122 

           Total Revenue  29,735,595,784  29,464,106,480 

Expenses     

 Pipeline and installation expenses  1,551,863,190  1,730,745,486 

 Operating and administrative expenses 5.27 20,087,724,153  20,450,168,381 

 Other expenses 5.28  176,848,486  155,145,545 

 Financial costs 3.12, 5.29 1,919,546,240  2,340,353,441 

           Total expenses  23,735,982,069  24,676,412,853 

Profit for the year  5,999,613,715  4,787,693,627 

Other comprehensive income :    

 Items that will not be re-grouped in gains (losses) afterwards   

       

  Losses estimated from acturial principles  (171,814,413) (74,345,669)

Total comprehensive income for the year  5,827,799,302  4,713,347,958 

 

      

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

Provincial Waterworks Authority
Statements of comprehensive income

For the year ended at 30 September 2017
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Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity

For the year end September 30, 2017

Unit : Baht
Financial statements-equity method applied

Capital

Other comprehensive income

Other components of equity

Balance forward at 1 October 2015 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  4,833,961,950  (63,624,449) (10,376,431) 2,059,206  81,202  9,074,623  437,263,337  374,477,488  38,332,531,908 

Remittance to the Ministry of Finance -    -    -    (2,800,100,000) -    -     -    -     -    -    -    (2,800,100,000)

Annual total gain (loss)  -    -    -    5,025,762,623  (74,345,669) (5,659,479) 1,148,141   (81,227) (1,431,082)  -     (80,369,316) 4,945,393,307 

Balance at 30 September 2016 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  7,059,624,573  (137,970,118) (16,035,910) 3,207,347  (25) 7,643,541  437,263,337  294,108,172  40,477,825,215 

Balance forward at 1 October 2016 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  7,059,624,573  (137,970,118) (16,035,910) 3,207,347  (25) 7,643,541  437,263,337  294,108,172  40,477,825,215 

Remittance to the Ministry of Finance -    -    -    (2,971,600,000) -    -    -    -    -    -    -    (2,971,600,000)

Annual total gain (loss)  -    -    -    6,160,019,758  (171,814,413) 1,355,509  (271,026) 23  (1,363,759)  -     (172,093,666) 5,987,926,092 

Balance at 30 September 2017 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  10,248,044,331  (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321  (2) 6,279,782  437,263,337  122,014,506  43,494,151,307 

Capital

Contribution
from the

Government Total Capital Total Equity

Unappropriated
retained earnings

losses

Income tax
for other
entries 
of toal

gain (loss)
in the 

associates

Change in 
the value 

of the 
temporary
security 
in the

associates

Income
attributable

to the
associates

Other
transactions
changes in

shareholders
premium on

ordinary 
shares

Other
components

of equity

Defined
benefit plan

actuarial gains 
(losses)

for employee
benefit project

Defined 
benefit plan

actuarial gains 
(losses)

for employee
benefit 

project in the 
associates

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity

For the year end September 30, 2017

Unit : Baht

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

Separate financial statements

Capital Other components of equity

Balance forward at 1 October 2015  2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  2,740,887,703  (63,624,449) (63,624,449) 35,801,355,724 

Remittance to the Ministry of Finance -    -    -    (2,800,100,000) -    -    (2,800,100,000)

Annual total gain (loss)  -    -    -    4,787,693,627  (74,345,669) (74,345,669) 4,713,347,958 

Balance at 30 September 2016 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  4,728,481,330  (137,970,118) (137,970,118) 37,714,603,682 

Balance forward at 1 October 2016 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  4,728,481,330  (137,970,118) (137,970,118) 37,714,603,682 

Remittance to the Ministry of Finance -    -    -    (2,971,600,000) -    -    (2,971,600,000)

Annual total gain (loss) -    -    -    5,999,613,715  (171,814,413) (171,814,413) 5,827,799,302 

Balance at 30 September 2017 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  7,756,495,045  (309,784,531) (309,784,531) 40,570,802,984 

Defined benefit 
plan

actuarial gains
(losses)

for employee
benefit project

Unappropriated
retained earnings

losses

Other
components

of equity Total EquityCapital

Contribution
from the

Government Total Capital
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017

Unit : Baht

Financial statements-equity method applied

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

                    2017 2016
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017

Unit : Baht

Financial statements-equity method applied

 Operating liabilities increase (decrease)   

   Accounts payable - trade and others (1,283,061,127) 1,219,154,832

   Accrued expenses (99,384,865) 8,802,780

   Accrued bonuses to directors and employees (480,239,606) (645,447,916)

   Unearned pipeline and installation income (29,491,714) (7,182,586)

   Long-term guarantee deposits 101,540,258 109,851,970

   Other current liabilities (76,306,722) 1,108,894,951

          Net cash flow from operating activities 11,485,955,872 13,014,598,772

Cash flow from investing activities   

 Interest received 47,698,112 83,131,897

 Dividend received 351,769,741 316,100,831

 Increase in advance payments for construction (376,590,777) (1,195,440,938)

 Purchase of fixed assets (149,269,080) (359,887,576)

 Increase in assets under construction (8,214,863,102) (13,027,432,317)

 Increase in intangible assets (1,404,500) (3,995,337)

 Received from the account receivable from financial lease 1,949,731 1,786,593

 Cash received from disposals of fixed assets 8,570,503 17,219,879

          Net cash flow from investing activities (8,332,139,372) (14,168,516,968)

Cash flow from financing activities   

 Interest expense (524,275,722) (908,922,779)

 Liabilities under finance leaseagreements, net of current portion paid (1,922,179,253) (1,929,530,766)

 Deferred income-government fund 2,791,853,396 3,077,962,737

 Cash received from long-term loan 1,544,791,055 1,713,812,470

 Cash at Long-term Liabilities (1,635,747,169) -   

 Remittance to Ministry of Finance (2,800,000,000) (2,464,000,000)

          Net cash flow from financing activities (2,545,557,693) (510,678,338)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 608,258,807 (1,664,596,534)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 1,998,066,366 3,662,662,900

Cash and cash equivalents at the end of the year 2,606,325,173 1,998,066,366

      

      

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

                    2017 2016
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Unit : Baht

Separate financial statements

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

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

                     2017 2016

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017
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Unit : Baht

Separate financial statements

 Operating liabilities increase (decrease)   

  Accounts payable - trade and others (1,283,061,127) 1,219,154,832

  Accrued expenses (99,384,865) 8,802,780

  Accrued bonuses to directors and employees (480,239,606) (645,447,916)

  Unearned pipeline and installation income (29,491,714) (7,182,586)

  Long-term guarantee deposits 101,540,258 109,851,970

  Other current liabilities (76,306,722) 1,108,894,951

   Net cash flow from operating activities 11,485,955,872 13,014,598,772

Cash flow from investing activities   

 Interest received 47,698,112 83,131,897

 Dividend received 351,769,741 316,100,831

 Increase in advance payments for construction (376,590,777) (1,195,440,938)

 Purchase of fixed assets (149,269,080) (359,887,576)

 Increase in assets under construction (8,214,863,102) (13,027,432,317)

 Increase in intangible assets (1,404,500) (3,995,337)

 Received from the account receivable from financial lease 1,949,731 1,786,593

 Cash received from disposals of fixed assets 8,570,503 17,219,879

   Net cash flow from investing activities (8,332,139,372) (14,168,516,968)

Cash flow from financing activities   

 Interest expense (524,275,722) (908,922,779)

 Liabilities under finance leaseagreements, net of current portion paid (1,922,179,253) (1,929,530,766)

 Deferred income-government fund 2,791,853,396 3,077,962,737

 Cash received from long-term loan 1,544,791,055 1,713,812,470

 Cash at Long-term Liabilities (1,635,747,169) -   

 Remittance to Ministry of Finance (2,800,000,000) (2,464,000,000)

   Net cash flow from financing activities (2,545,557,693) (510,678,338)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 608,258,807 (1,664,596,534)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 1,998,066,366 3,662,662,900

Cash and cash equivalents at the end of the year 2,606,325,173 1,998,066,366

      

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

   2017 2016

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For the year ended September 30, 2017
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Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements

For the year ended 30 September 2017

1.  Establishment and Objectives

 Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with the State 
policy to improve and expand provincial water supply for better effciency by transferring provincial  
waterworks and construction water supply sector of Department of Public Works under the Ministry of  
Interior as well as the rural water supply business and construction rural waterwork sector of Department 
of Health under the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworks Authority under  
the Ministry of Interior by legislating Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979) as of February 28, 1979 
to operate and support waterworks business by exploration, procurement of raw water source and  
acquisition of raw water for production, distribution and sale of water supply including other relevant and 
related businesses in order to be useful for the utility service in consideration of state benefts and people’s 
hygiene as importance.

 Head offce is located at 72 Soi Changwattana 1, Ta Lad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

2.  Basis for preparation and presentation of the financial statements

 2.1  Presentation of the financial statements
  The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted 
accounting principles under Accounting Act B.E. 2543 (2000), which means to include accounting standards 
issued under the Accounting Professions Act B.E. 2547 (2004), including the interpretations and accounting 
practice guideline declared by Federation of Accounting Professions, which is in accordance with the  
presentation of the financial statements in compliance with the declaration of Department of Business 
Development in “The Determination of Contracted Form which must be in the Financial Statement  
B.E. 2554 dated 28 September 2011.” The transactions of PWA’s employee gratuity fund have been included 
in PWA fnancial statements in accordance with the Ministry of Finance’s letter No. MOF.0209.2/4171 dated 
9 March 2001. PWA fnancial statements present the financial position and operating performance results of 
PWA’s employee gratuity fund for the year ended 30 September 2017. Similarly, the transactions related to 
PWA’s employee gratuity fund have also been presented in Notes 5.19 to the financial statements. 

 2.2  Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), Thai Standing 
   Interpretations Committee (TSIC), and Thai Financial Reporting Interpretations Committee 
   (TFRIC)
 
  2.2.1 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2016
   Federation of Accounting Professions (FAP) has issued and improved the following No., 
TFRS, No. and TNo. Thai Interpretations effective for annual accounting periods beginning on or after 
1 January 2016, the standards of which PWA has brought into practice under the consideration of PWA 
Management that there is no signifcant impact on the accounting policy and fnancial statements of PWA.
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  2.2.2  Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2017
      Thai Accounting Standards Topic
      No. 1 (Revised 2016) Presentation of fnancial statements
      No. 2 (Revised 2016) Inventory
      No. 7 (Revised 2016) Statement of cash flow
      No. 8 (Revised 2016) Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
      No. 10 (Revised 2016) Events after the reporting period
      No. 11 (Revised 2016) Construction contracts
      No. 12 (Revised 2016) Income taxes
      No. 16 (Revised 2016) Property, plant and equipment
      No. 17 (Revised 2016) Leases
      No. 18 (Revised 2016) Revenue
      No. 19 (Revised 2016) Employee benefts
      No. 20 (Revised 2016) Accounting for Government Grants and Disclosure of  
     Government Assistance
      No. 21 (Revised 2016)  The effects of changes in foreign exchange rates
      No. 23 (Revised 2016) Borrowing costs
      No. 24 (Revised 2016) Related party disclosures
      No. 26 (Revised 2016) Accounting and reporting by retirement beneft plans
      No. 27 (Revised 2016) Separate fnancial statements
      No. 28 (Revised 2016) Investments in associates
      No. 29 (Revised 2016) Financial reporting in hyperinflationary economies
      No. 33 (Revised 2016) Earnings per share
      No. 34 (Revised 2016) Interim fnancial reporting
      No. 36 (Revised 2016) Impairment of assets
      No. 37 (Revised 2016) Provision, contingent liabilities and contingent assets
      No. 38 (Revised 2016) Intangible assets
      No. 40 (Revised 2016) Investment property
      No. 41 (Revised 2016) Agriculture
      No. 104 (Revised 2016) Accounting for troubled debt restructuring
      No. 105 (Revised 2016) Acoounting for cash investment in debt instrument and 
      equity instrument
      No. 107 (Revised 2016) Financial instruments: disclosure and presentation
    Thai Financial Reporting Standards Topic
    No. 2 (Revised 2016) Share-based payments
      No. 3 (Revised 2016) Business combination
      No. 4 (Revised 2016) Insurance contract
      No. 5 (Revised 2016) Non-current assets held for sale and discontinued operations
      No. 6 (Revised 2016) Exploration for and evaluation of mineral resources
      No. 8 (Revised 2016) Operating segment
      No. 10 (Revised 2016) Consolidated fnancial statement
      No. 11 (Revised 2016) Joint arrangements
      No. 12 (Revised 2016) Disclosure of interests in other entities
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    No. 13 (Revised 2016) Fair value measurement
    Thai Standing Interpretations Committee Topic
      No. 10 (Revised 2016) Government assistance - no specifc relation to operating 
     activities
    No.15 (Revised 2016) Operating leases - incentives for lessees
      No. 25 (Revised 2016) Income taxes - changes in the tax status of an entity or 
     its shareholders
      No. 27 (Revised 2016) Evaluating the substance of transactions involving the legal 
      form of a lease
      No. 29 (Revised 2016) Service concession arrangements: disclosure
      No. 31 (Revised 2016) Revenue - barter transaction involving advertising services
      No. 32 (Revised 2016) Intangible assets - website costs
    Thai Financial Reporting Interpretations Topic
      No. 1 (Revised 2016) Changes in existing decommissioning, restoration and 
     similar liabilities
      No. 4 (Revised 2016) Determining whether an arrangement contains a lease
      No. 5 (Revised 2016) Rights to interests arising from decommissioning, 
     restoration and environmental rehabilitation funds  
      No. 7 (Revised 2016) Applying the restatement approach under TAS 29 
     (Revised 2016) Financial reporting in hyperinflationary
     economics
      No. 10 (Revised 2016) Interim fnancial reporting and impairment
      No. 12 (Revised 2016) Service concession arrangement
      No. 13 (Revised 2016) Customer loyalty programs
      No. 14 (Revised 2016) The limit on a defned beneft asset, minimum funding
     requirements and their interaction for TAS 19 (Revised 2016)
      Employee Benefits
      No. 15 (Revised 2016) Agreement for the construction of real estate
      No. 17 (Revised 2016) Distribution of non-cash assets to owners
      No. 18 (Revised 2016) Transfers of assets from customers
      No. 20 (Revised 2016) Stripping costs in the production phase of a surface mine
      No. 21 (Revised 2016)    Levies
 
  2.2.3  Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2018
      Thai Accounting Standards Topic
      No. 1 (Revised 2017) Presentation of fnancial statements
      No. 2 (Revised 2017) Inventory
      No. 7 (Revised 2017) Statement of cash flow
      No. 8 (Revised 2017) Accounting policies, changes in accounting estimates 
     and errors
      No. 10 (Revised 2017) Events after the reporting period
      No. 11 (Revised 2017) Construction contracts
      No. 12 (Revised 2017) Income taxes
      No. 16 (Revised 2017) Property, plant and equipment



2
3
9

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

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

   Referring to Note 2.2.2, with the exception of No. 26 (Revised 2016): Accounting and 
reporting by retirement beneft plans and TFRIC 4 (Revised 2016): Determining whether an arrangement  
contains a lease which have been used by PWA before the effective date, the impact of the implementation 
of the Thai Accounting Standards (No.) and the Thai Financial Reporting Standards (TFRS) to be effective on 
or after 1 January 2017 on the PWA financial statements of the year when the standards will be implemented 
is being assessed by the PWA executives. PWA will start to implement No. and TFRS to be effective on or 
after 1 January 2017 from 1 October 2017. However, it is expected that there will be no signifcant impact 
on the PWA fnancial statements to be proposed.

3. Signifcant accounting policies

 3.1  Cash and cash equivalents
  Cash and cash equivalents comprises cash on hand, cash at bank and deposits which are due 
in 3 months excluding cash at bank used as collateral.

 3.2  Cash at bank with limitations
   Cash at bank with limitations has specifc purposes and conditions in using cash such as cash 
used as loan guarantee for employee welfare, capital for water use guarantee and yield of capital for water 
use guarantee, all of which can be used as revolving fund to continue PWA’s operations once facing  
revolving fund shortage problem. 
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 3.3  Allowance for doubtful accounts
   This is calculated from accounts receivable excluding public agencies or state enterprises after 
VAT and accounts receivables-others which accrued more than 6 months after the due date of settlement 
in compliance with the rate and criteria determined by Ministry of Finance.

 3.4  Supplies
    Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or 
net realizable value, which one is lower. For obsolete supplies pending for investigation and compensation, 
the provision of such supplies would be accounted in full amount.

 3.5  Investment in Associates and other Long-term Investments
   Investment in associates are accounted for using equity method and realized profit share  
of the company according to the investment proportion in associates. For the devidend in associates,  
it could be deducted from the book value of the investment.
   Other long-term investments are stated by using costing method.

 3.6  Related Parties
   PWA’s related parties means individuals or enterprises that have the authority to control PWA, 
or are controlled by PWA directly or indirectly or under the common control with PWA. Besides, related 
parties also include associated companies, key management personnel or PWA board of directors  
who have the authority to control or jointly control or have the significant influence directly or indirectly.
   In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party,  
PWA pays attention to the substance of the relationship not merely to the legal form.

 3.7  Property, Plant and Equipment and Intangible Assets
   Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the date of purchase 
or acquisition.
   Laid pipeline and equipment transferred from Department of Public Works and Department of 
Health presented as the physical assets by using the appraised value on the date of transfer (May 28, 1979).
   Property received from the state donation and transferred from sanitation waterworks in  
conformity with the Cabinet’s resolution is stated at the received and appraised value on the acquisition 
date. Land received from private sector in the form of donation, transfer and concession recognized as 
revenue in full amount in the period of occurrence. Building and equipment acquired in the same method, 
are stated as deferred revenue in non-current liabilities by recognizing as revenue over their useful lives 
which are in compliance with the calculation of depreciation principle. 
  Water meters already installed and ready to use either conducted by PWA or customers,  
donated meters, customers transferred from other agencies are stated at cost on the acquisition date.
  Intangible assets comprise the copyrights of Application Software purchased for use stated 
at cost after deducting the accumulated amortization.
   PWA recognizes demolished cost of construction located on leased land, as a part of assets as 
present value of the appraised cost of demolishment as at the end of lease contract and deducted with 
the depreciation of assets over their useful lives of such contract.
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 3.8  Depreciation and Amortization
   Depreciation is calculated by using the straight-line method over their estimated useful lives 
of each type of property, plant and equipment at the annual rate of 2 - 33.33 percent of the depreciated 
amount after deducting the depreciation, salvage value at the rate of 0 - 20 percent of the asset costs.
  Depreciation of property, plant, and equipment transferred from other agencies purchased  
by PWA, and donated, which directly generates income including water meters are recorded as stated  
as expense in the statement of income.
  Right of possession over the government property (building and construction except land)  
is amortized by a straight-line method at the depreciation rate.
  Intangible assets are amortized by a straight - line method at the annual rate of 20 percent.

 3.9  Right of possession over government property
   The right of possession over government property is stated at the appraisal value by the  
Authority’s committee and treated as the Authority’s capital according to the Provincial Waterworks  
Authority Act B.E. 2522 (1979). Article 9 (1) referring to PWA received immovable property transferred  
from the Department of Public Works and the Department of Health owned by the Ministry of Finance 
according to the Government Property Act B.E. 2518 (1975). When PWA does not use and return  
properties to the Ministry of Finance, it will be recognized as loss on disposal of the right of possession  
over government property.

 3.10  Impairment of Assets
  At the end of each reporting period, PWA has assessed the impairment of property, plant and 
equipment or PWA’s other intangible assets for only commercial customer group. PWA applied its criterion 
of the segregation of customers in commercial and social aspects based on the principle for PSO from  
State Enterprise Policy Offce (SEPO). Social customers are considered from PWA branches which earned 
income from household customers consuming water supply between 0-20 cubic meters per month,  
exceeding 12.22 percent compared to total water supply income of the branches. Beyond this group,  
it would be considered as commercial customers as a whole. PWA also takes into account an indication  
in each PWA’s branch whether it got losses continually to 5 years or not. In case  there is an indication  
of impairment of assets, an impairment loss is recognized in proft or loss.
  In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognized 
impairment losses may no longer exist or may have decreased, PWA estimates that asset’s recoverable 
amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the  
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was  
recognized. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss  
shall not exceed the carrying amount that would have been determined.  In case no impairment loss  
of assets has been recognized in prior years, such reversal an impairment loss is recognized in proft or  
loss immediately.

 3.11  Revenue Recognition
  3.11.1  Revenue from water supply and service is recognized as income when issuing the  
receipt and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month. 
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  3.11.2  Revenue from pipeline and installation is the income received from each consumer 
and is recorded in Deferred income - installation and pipeline, and recognized as income when the job is 
completed. Costs of installation and pipeline which are incomplete would be recorded in “Installation and 
Pipeline under in construction”.
  3.11.3  Penalty income  In case sellers or parties to a contract with PWA (contractors) delay in 
delivering job as specifed in the contract, penalty is charged and recognized as income. In case of renewal 
contracts in the fiscal year, PWA shall refund such penaly to sellers or contractors, and the refunded  
money will be deducted from penalty income. If a contract is renewed in the next fiscal year, PWA will 
recognize penalty income as an expense in the accounting period of refund. 
  3.11.4  Interest income is recognized in the proportion of the time with the consideration  
of the effective rate of return on assets.
  3.11.5  Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is made.
  3.11.6  Other income is recognized as income when receiving the settlement.
  3.11.7  Private sector donation income Donation transactions from private sector in the form 
of cash and land including fixed supplies are recognized as income in the whole amount for the period  
of occurrence.
  3.11.8  Deferred government fund income The asset transactions paid from appropriated  
government fund since 2006 are stated as deferred government fund income in liabilities and recognized 
as income government income over its useful lives of assets in compliance with the the calculation  
criteria of depreciation basis No. 20 (Revised 2014): Accounting for Government Grants and Disclosure of 
Government Assistance.
  3.11.9  Deferred private sector donation income The deferred private sector donation income– 
installation and pipeline for private consumers and deferred public sector donation income as well as 
contribution to rural water supply construction are presented as deferred private sector donation income 
and deferred public sector donation income as liabilities respectively and are gradually recognized as income 
from assets donated by private and public sector in accordance with the calculation criteria of depreciation 
basis of such assets over their useful lives on Accounting Standard No. 20 (Revised 2014): Accounting for 
Government Grants and Disclosure of Government Assistance.
  
 3.12  Financial Costs
  Financing costs are expenses occurred from which PWA acquired capital for operation comprising 
loan interest paid and fee charge.
  Interests paid and expenses charged from the long-term loan for the purpose of the acquisition 
of property, plant and equipment, which are under construction, are recognized as operation cost under 
construction. As for the interests paid, and expenses related to the long-term loans occurred after the 
construction is completed are recognized as expenses.

 3.13  Finance lease and the esteemed obligation from private joint venture contracts
   PWA has made the contract with private sectors with the condition of agreement in taking  
part of lease contract. Therefore, PWA recorded leased assets as the assets with the fair value or  
present value of minimum lease payment or which one is lower. The assets acquired from lease agreement 
are depreciated over their useful lives or based on a lease period, depending on which one is shorter.
  Lease payments are separated into financial expenses and a deduction from debts under 
a contract. The financial expenses are recorded in the statement of income throughout a lease agreement 
period.
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   The contract of purchase/sale water with private companies with a loss throughout the  
contract, which currently causes the obligations to PWA, PWA will bring such loss as a basis for the  
calculation of the present value so as to recognize it as provisions of debts.
   PWA has reviewed the debt provision at the end of the reporting period when there are the 
amendment of contract and adjustment of provisions to reflect the best estimate at present.

 3.14  Employee gratuity fund and provident fund contribution
    3.14.1 Employee gratuity fund contribution is what PWA monthly reserves for employees  
who don’t attend provident fund membership at the rate of 10 percent of the salary of an individual  
employee.
   3.14.2 PWA Provident fund contribution is registered under the Provident Fund Contribution 
Act B.E. 2530 (1987) dated 28 February 1997. PWA monthly pays on behalf of each employee, a membership 
of the provident fund, at the rate of 9, 10 and 11 percent of the salary of an individual employee whose 
working period is less than 10 years, between 10 and 20 years and over 20 years respectively (since the 
establishment of PWA till now).
      
 3.15  Employee Benefit Obligations
  3.15.1  Short-term employee benefits
    Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses 
on accrual basis.
  3.15.2  Retirement employee benefits - Defined benefit plans
    The employee beneft liabilities in respect of the severance payments under labor law 
and employee gratuity fund is the expenses throughout employees’ working period. The future beneft 
amount to be received by employees under the defned beneft plan is estimated from the duration of their 
work with PWA till retirement based on actuarial principles. Such benefts are discounted as the present 
value while a discount rate uses the rate of return on government bonds as an initial reference rate. An 
estimate of such liabilities is calculated based on actuarial methods (Projected Unit Credit Method).
    When the assumption used for an estimate based on actuarial method changes,  
PWA recognizes gains (loss) from such estimates as whole amount in the statement of comprehensive income.

 3.16  Provisions of building and construction demolished costs
   In assessing the provisions of building and construction demolished costs, PWA uses  
differentiated assumptions such as the period of demolishment and the future of inflation rate,  
present value of the estimate on the demolishment calculated by Government bond rate (Zero Coupon 
Yield Curve) and SOE Spread Matrix (Risk Premium) at the end of accounting period recording assets on  
land lease at discounted rate.
   Thus, PWA used the method of prospective due on PWA could not specify the information and 
capital amount of past demolished costs as a result of the accumulation of prior period from the changes 
in accounting policy.
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4.  Reclassification of accounts
 Certain items in the statement of financial position, in which the equity method is applied and  
the separate financial statements as at 30 September 2016, have been reclassified to comply with the 
presentation of statements of financial position as at September 30, 2017.

Unit : Million Baht

 Before New After
 Categorization Categorization Categorization

Trade and other receivables 2,004.77 (34.01) 1,970.76
Accounts payable and other payables  3,921.23 20.73 3,941.96
Other current liabilities 1,463.35 (54.75) 1,408.60

Financial statements in which the equity
method is applied/

Separate Financial Statements

5.  Additional Information

 5.1  Cash and cash equivalents consisted of the following: -

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Cash on hand 19.91 19.21
Deposits at banks  - Saving Accounts 2,320.52 1,782.31
 -  Current Accounts 228.09 163.36
Cash in transit 37.80 33.19
                                    Total 2,606.32 1,998.07

  Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2017 and 2016 amounted  
Baht 2,320.52 million and Baht 1,782.31 million included deposits at banks - PWA gratuity fund at  
the amount of Baht 5.69 million and Baht 4.18 million respectively.  
  As at 30 September 2017 and 2016 cash in transit amounting to Baht 37.80 million and  
Baht 33.19 million were mostly clearing cheques, cheques, and drafts respectively.  
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 5.2 Cash at bank with limitations consisted of the following:-

 5.3 Accounts receivable - trade and others consisted of the following: -

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Deposits at banks for employee welfare 499.44 500.00
Water usage guarantee fund 380.44 1,235.88
Interests of water usage guarantee fund 268.09 240.51
                         Total 1,148.07 1,976.39

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Accounts receivable - trade and others    
 Trade accounts receivable 561.63 552.04 
Less Allowance for doubtful accounts -  (63.65) (63.36)
trade accounts receivable   
  Trade accounts receivable - net 497.98 488.68
 Other accounts receivable 105.10 90.21
Less Allowance for doubtful accounts – other (28.65) (21.07)  
       accounts receivable    
       Deferred income from penalty and damage cost (65.80) (54.75)  
  Other accounts receivable - net 10.65 14.39
Accounts receivable – Ministry of Finance 624.39 1,076.13
Accounts receivable – Revenue Department 241.68 360.37
Accrued revenue  81.88 37.13
Accounts receivable – Finance leases 2.12 1.95
Others    29.50 29.00
    Total 1,488.20 2,007.65
Less Suspense output tax – value added tax   (37.37) (36.89)
    Total 1,450.83 1,970.76

 As of 30 September 2017, accounts receivable of the Ministry of Finance amounted to Baht 624.39 million, 
consisting of an advance payment which was paid from the PWA revenue for disbursement instead of  
subsidies for the year 2015 and 2016 amounting to Baht 45.65 million, the accrued revenue of petition  
for subsidy within the fiscal year of 2017 amounting to Baht 160.03 million and the provision of Term Loan 
amounting to Baht 418.71 million for the investment in the PWA's water resources management project  
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2016 Increase (Decrease)

                 Public sector

1.  Ministry of Justice

2.  Ministry of Defense

3.  Ministry of Interior

4.  Ministry of Education

5.  Ministry of Public Health

6.  Royal Thai Police
7.  Other government agencies/
  state enterprises

                       Total

76.27

57.76

50.50

29.39

17.88

6.02

  15.25

253.07

30.14

22.82

19.95

11.61

7.07

2.38

   6.03

100.00

83.02

44.39

57.52

32.35

17.44

8.22

  15.98

258.92

32.06

17.14

22.22

12.49

6.74

3.18

   6.17

100.00

(6.75)

   13.37

(7.02)

(2.96)

     0.44

(2.20)

(0.73)

(5.85)

 

(8.13)

    30.12

 (12.20)

 (9.15)

      2.52

 (26.76)

(4.57)

(2.26)

 Million     Percent
   Baht

 Million     Percent
   Baht

 Million     Percent
   Baht

2017

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

 Trade accounts receivable as at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following: -

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

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

Private sector receivable  308.56 293.12
Public sector receivable   253.07  258.92
 Total 561.63 552.04
Less allowance for doubtful accounts -    (63.65) (63.36)
trade receivables 
  497.98 488.68
Less Suspense output tax - value added tax   (37.16)  (36.63)
                         Total 460.82 452.05
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Unit : Million Baht

Investment in 
Associates
Eastern Water
Resources
Development and 
Management Public 
Company Limited

Other long-term 
investments
Pathum Thani
Water Company
Limited

Produce
and sell
water
supply 

Produce
and sell
water
supply 

Common
shares 

Common
shares 

2017

40.20

2.00

2016

40.20

2.00

   2017

4,014.55

    

24.03

    2016

3,854.42

   

24.03

      2017

1,091.20

    

24.03

     2016

1,091.20

 

24.03

Type of
Business

Type of
shares

Proportion
of shareholding

(Percent)

Equity Method Cost Method

 5.4  Supplies classified by types of materials are as follows:-

  As at 30 September 2017 and 2016, supplies amounting to Baht 372.25 million and  
Baht 265.74 million respectively were presented in the annual remaining balance of the committee’s  
physical inventory count. In case of having higher or lower than the account balance, the difference,  
either in amount or unit, were recorded as the supplies pending for adjustment and investigation so as to 
find out the cause of difference which was presented in other current assets.

 5.5  Investment in associates and other long-term investments consisted of the following:- 

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Materials for production 87.12 76.90
Materials for operation  253.20 183.61
Spare parts 28.12 3.54
Bottled drinking water 1.94 0.48
Bottled drinking water – pending for storage 0.10 0.18
Returned supplies from project under construction    2.11 1.18
                         Total  372.59 265.89
Less allowance for revaluation and obsoletes supplies    (0.34) (0.15)
                         Total 372.25 265.74
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  Investment in associates
    In 2017, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 
made the declaration of dividend for the year 2016 according to the Annual general meeting of the  
shareholders’ approval on 18 April 2017 at the rate of Baht 0.27 per share. PWA received dividend of  
Baht 180.58 million on 18 May 2017 and declared interim dividend payment for the six-month period  
ended 30 June 2017 on the board of directors’ meeting on 31 August 2017 at Baht 0.23 per share.  
PWA received dividend of Baht 153.82 million on 26 September 2017.

  In 2016, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 
made the declaration of dividend for the year 2015 according to the Annual general meeting of the  
shareholders’ approval on 25 April 2016 at the rate of Baht 0.25 per share. PWA received dividend  
of Baht 167.20 million on 23 May 2016 and declared interim dividend payment for the six-month period 
ended 30 June 2016 on the board of directors’ meeting on 29 August 2016 at Baht 0.20 per share.  
PWA received dividend of Baht 133.76 million on 26 September 2016.

  Other long-term investments
  In 2017, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend 
for the year 2016 according to the board of directors’ meeting on 6 March 2017 at the rate of  
Baht 37.97 per share. PWA received dividend of Baht 9.12 million on 20 March 2017 and declared  
interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2017 on the board of directors’ meeting 
No. 3/2017 dated 8 August 2017 at Baht 34.33 per share. PWA received dividend of Baht 8.25 million  
on 25 August 2017.

  In 2016, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the  
year 2015 according to the board of directors’ meeting No. 1/2016 on 18 February 2016 at the rate of  
Baht 31.76 per share. PWA received dividend of Baht 7.63 million on 18 March 2016 and declared  
interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2016 on the board of directors’ meeting 
No. 3/2016 dated 5 August 2016 at Baht 31.26 per share. PWA received dividend of Baht 7.51 million  
on 25 August 2016.
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 5.6   Related Party Transactions
  Significant related party transactions had the following brief details:
  5.6.1  As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Other accounts receivable   
 Associates    
  Eastern Water Resources Development 0.94 0.80
   and Management Public Company Limited 
    Total 0.94 0.80
Trade accounts payable    
 Associates    
  Eastern Water Resources Development
   and Management Public Company Limited  32.50 63.63
 Related companies
  Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd. 10.53 10.52
  Chachoengsao Water Supply Co., Ltd. 30.83 29.90
  Bangpakong Water Supply Co., Ltd. 28.44 26.98
  Universal utilities Co., Ltd. 32.38 30.64 
  EGCOM Tara Co., Ltd. 31.42 28.37
                              Total 166.10 190.04
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  5.6.2 For the year ended 30 September 2017 and 2016

Unit : Million Baht

 2017  2016

Revenues
 Revenue from concession   
   Associates   2.34 1.85
Expenses   
     Water supply purchasing cost   
      Associates  190.21 193.54
        Other related companies    1,063.57 1,047.11
 Raw water purchasing cost from private    
         Associates   437.96 637.16
     Maintenance cost   
  Other related companies     17.04 19.29

Unit : Million Baht

Separate Financial Statements

 2017  2016

Revenues
 Revenue from concession    
  Associates  2.34 1.85
 Dividend income   
        Associates   334.40 300.96
Expenses   
 Water supply purchasing cost   
  Associates   190.21 193.54
  Other related companies     1,063.57 1,047.11
     Raw water purchasing cost from private   
  Associates   437.96 637.16
     Maintenance cost   
  Other related companies     17.04 19.29

Financial Statements - equity
method applied 
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 5.7  Assets under construction
  As at 30 September 2017 and 2016, assets under construction amounting to Baht 11,206.00 million 
and Baht 12,243.36 million respectively were mainly the improvement and expansion of water supply  
under construction, and PWA recognized bond interests as the cost assets under construction of  
Baht 38.35 million and Baht 48.02 million respectively.
  For the year of 2017, PWA has the assets under construction in unauthorized areas for  
14 projects, and the contract limit amounted to Baht 4,139.25 million as follows:

Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

The State Property

The construction work 
to improve and expand 
PWA Prasae Branch, 
Amphoe Klaeng - 
Na Yai Am, Rayong – 
Chanthaburi Province, 
with the contract no. 
Kor.Jor.Hor. 107/2014 
dated 13 October 2014

The contract 
commenced on
27 October 2014, 
and ended on 
19 January 2016 
and  the contract 
addendum dated 
1 July 2016 with the
extension of the 
period to 360 days 
from 15 February 2016 
to 9 February 2017, 
and the amended 
contract no. 31/2017
dated 30 March 2017,
the period of which 
was extended from 
the expiration date of 
contract to the date 
of signing the amended
contract plus the 
implementation 
period for another
184 days.

The contractor has been 
paid for 11 installments 
with the total 
disbursement of 
Baht 142.71 million 
(excluding VAT).

Project area is the State 
Property which Rayong 
Province has a letter no. 
Ror. Yor. 0017.2/10463 
dated 31 July 2017 to 
PWA Khor.1, to inform 
the progress of the 
permission for area 
utilization from the 
Treasury Department 
of Rayong Province, 
the rental fee of which 
is currently under the 
consideration for further 
contract signing.

Baht 154.02 
million 
(excluding VAT)

2 The construction work 
to improve and expand 
PWA Ban Mor Branch – 
Tha Rue, Amphoe Ban 
Mor, Saraburi – Amphoe 
Tha Rue, Phranakhon 
Si Ayutthaya, with the 
contract no. PWA Kor. 
2/6/2012 dated 
8 December 2011 
(canceled) and the 
contract no. PWA Kor. 

The amount 
of previous 
contract is Baht 
76.34 million 
(excluding VAT). 
The contract 
was canceled 
with the total 
disbursement 
of Baht 
18.03 million 
(excluding 

The contract no. 
PWA Kor. 2/6/2012 
(canceled)
The contract no. 
PWA Kor. 2/249/2016. 
The contract 
commenced on 
6 August 2016 and 
ended 31 July 2017.

For the contract no. PWA 
Kor. 2/6/2012 (canceled), 
the contractor has been 
paid in the total amount 
of Baht 18.03 million. 
As for the contract no. 
PWA Kor. 2/249/2016, the 
contractor has been paid 
for 4 installments with 
the total disbursement 
of Baht 24.74 million 
(excluding VAT). 

For the project area 
of construction in the 
irrigation area which is 
the State Property, the 
Irrigation Office No.10 
reported the result of its 
consideration that PWA 
is allowed to utilize the 
area mutually in laying 
water pipelines and is 
notified of entering into 
an agreement with the 

State Property

1



2
5
3

P
ro

v
in

c
ia

l 
W

a
te

rw
o
rk

s
 
A
u
th

o
rity

 
/
 
A
n
n
u
a
l 
R
e
p
o
rt 

2
0
1
7

Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

4 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.

Baht 50.75 
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced on 
26 September 2014, 
and ended on 
20 September 2015, 
and the amended 
contract no. PWA 
Khor.6/163/2015 
dated 17 June 2015 
with the extension of 
the construction 
period from 
24 February 2015 
until the date the 
employer delivers 
the working area to 
the contractor.

The contractor has been 
paid for 3 installments, 
totaling 19.11 million baht 
(excluding VAT).

The project area is that 
of the National Forest in 
Amphoe Phakdi Chumpol,
Chaiyaphum Province, 
which PWA has asked for 
permission to use since 
2012 before the transfer 
of ownership and the 
requisition of the area 
utilization. The latest 
coordination was 
on 4 May 2017, and now 
the use of forest areas is 
in the approval process 
from Permission Division, 
Royal Forest Department.

The construction work 
to improve the water 
supply business after 
the transfer of  PWA 
Chai Badan (Lam Son) 
Branch, Amphoe Lam 
Son, Lopburi Province
The contract number 
74/2015 dated 
16 July 2015.

The contract com-
menced on 1 August 
2015, and ended 
on 23 October 2016. 
The amended contract
no. 27/2017 dated 
14 March 2017, the 
period of which was 
extended for 72 days 
since the contract 
expiration date, and 
the amended contract 
no. 96/2017 dated 
18 September 2017, 
the period of which 
was extended from 
the contract expiration 
date until the date of 
letter of notice to the 
contractor plus working 
period for another 
165 days.

The contractor has been 
paid for 9 installments, 
totaling 159.48 million 
baht (excluding VAT).

For the project area 
of construction in the 
irrigation area which is 
the State Property, the 
Irrigation Office No.10 
asked for permission 
to build pontoons 
with floating bridges, 
including to lay water 
pipelines and to use 
water in the irrigation 
area, all of which are 
under the consideration 
of   the Irrigation Office 
no. 10

Baht 201.21 
million
(excluding 
VAT).

3

2/249/2016 dated 
5 August 2016.

VAT) and the 
amount of new 
contract is Baht 
50.17 million
(excluding VAT).

Department of Treasury 
(the Treasury Office, 
Saraburi area). When 
the Letter of Consent is 
issued to allow using the 
area according to the 
Royal Irrigation Act BE. 
2485, the construction 
shall be implemented.

National Forest Land
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Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

6

7

Public Domain State in the Type of Waste Land

The construction work 
to improve and expand 
PWA Aranyaprathet 
Branch, Amphoe 
Aranyaprathet, Sra Kaeo 
Province with the 
contract no. 61/2016 
dated 29 April 2016.

Baht 814.03 
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 26 May 2016, and 
ended on 29 June 2017. 
The amended contract 
no. Phor.Kor.Mor.
73/2017 dated 18 July 
2017, the period of 
which was extended 
since the date after the  
expiration date of the 
contract until the date 
PWA notifies the 
contractor of the 
execution in the 
construction area of 
Water Supply Station 
Tor.Chor.Dor 126 plus 
the working period for 
another 330 days.

The contractor has been 
paid for 8 installments, 
totaling Baht 536.13 
million (excluding VAT). 

The project area is a 
waste land.  As for the 
section of high-pole 
water distribution 
station, it is under 
the investigation by 
Sra Kaew Province 
whether any government 
agency is utilizing or 
having legal rights, and 
the results will be  notified 
to PWA  to request 
permission for land use 
with the Department of 
Lands under the Section 
8 bis of Land Code. 
(The letter requested 
for examination no. 
55310/6485, dated 20 
September 2017).

5

Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

Public Domain State in the Type of Waste Land

The construction work 
to improve raw water 
system of Ranong 
Branch with the contract 
no. 4/11/2015 dated 6 
November 2015.

The construction work 
to improve and expand 
PWA Ranong Branch 
with the contract no. 
Kor.Jor.Hor. 20/2016 
dated 29 January 2016.

Baht 37.15 
million 
(excluding VAT).

Baht 314.10
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced on 
21 November 2014, 
and ended 
on 31 January 2015.

The contract 
commenced 
on 14 February 2016, 
and ended 
on 28 May 2017. 

The contractor has been 
paid for 2 installments, 
totaling Baht 19.33 
million 

The contractor has been 
paid for 10  installments, 
totaling Baht 209.04 
million (excluding VAT) 

The project area is the 
public domain state in 
the type of waste land. 
As for PWA s Haad Som 
Pan Water Production 
Station is the land 
received permission to 
use from the Department 
of Lands. (Before the 
construction of the water 
supply system in 1967 
was the land of mining 
patent permit. Later, the 
Department of Mineral 
Resources had cancelled 
the patent permit so 
the land became the 
property of the public 
domain state. After that, 
PWA asked for using the 
land, the area of which 
was about 14 rai in 1994 
for construction of water 
supply system that PWA 
is now requesting for 
registration according to 
the document no. Mor 
Tor 55510-20/2143 dated 
26 October 2016. 

6

7
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Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

Public Interest Land

The construction work 
to improve and expand 
PWA Petchburi  Branch, 
Amphoe Muang - 
Ban Laem - Ban Lad - 
Cha-am – Petchburi 
Province 
Phase 1 Construction for 
expanding production 
capacity, Ban Lad Water 
Supply Station and 
Distribution Pipeline 
System The contract 
no. Kor.Jor.Hor. 10/2017 
dated 8 March 2017.

Baht 616.82
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 3 April 2017, 
and ended 
on 7 May 2018. 

There is no disbursement. The project area is 
a land of public interest. 
The PWA s Haad 
Chao-samran Water 
Supply Station at 
Phetchaburi Water 
Station has been utilized 
with neither permission 
nor rental fee payment 
for a long time since 
it was used. 

8

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.Jor.Hor. 11/2017 
dated 8 March 2017.

Baht 499.07
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 3 April 2017, 
and ended 
on 7 May 2018. 

There is no disbursement. The project area In the 
section of Ban Laem 
water distribution station, 
the area of 3-14-34 rai is 
public interest land in 
the type of civil mutual 
benefit which is in the 
care of the Ministry of 
Interior (public interest 
land of Sub-district and 
village). In the section of 
Nam Nayang Water 
Station with the area 
of 15-2-26 rai, the PWA 
Phetchaburi Branch 
has the right to use the 
area according to the 
documentation survey 
Ror Vor 67 with neither 
permission nor rental fee 
payment for a long time.

9

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.

Baht 265.79 
million
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 18 April 2016, 
and ended 
on 10 August 2017. 
The amended contract 
no. Phor.Kor.Mor. 
124/2016 dated
10 November 2016, 
and the amended 
contract no. Phor.Kor.

The contractor has been 
paid for 8 installments, 
totaling Baht 101.90 
million (excluding VAT).

The project area is 
a land of public interest. 
The Ministry of Interior 
has a letter 55000/16016 
dated 18 September 2017
to the Governor of Kalasin 
Province to ask for 
permission to use and 
withdraw the status of 
the public interest land 
and the Governor of 
PWA have a letter 

10
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dated 4 August 2017, 
the period of which 
was extended for 
360 days since the 
date after the 
amended contract 
is signed. The contract 
will end 30 July 2018.

The construction work 
to improve the water 
supply business after 
the transfer of  PWA 
Phu Kiew  (Ban Don) 
Branch, Amphoe Phu 
Kiew, Chaiyaphum 
Province in budget 
year 2016 (Subsidy). 
The contract no. PWA 
Khor. 6/74/2016 dated 
30 December 2015.

Baht 67.30 
million
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 7 January 2016, 
and ended 
on 19 August 2017.

The contractor has been 
paid for 7 installments, 
totaling Baht 52.12 million 
(excluding VAT).

The project area is a land 
of public interest, which 
is under the process 
of requesting area 
utilization and 
withdrawing the status 
according to the 
memorandum 
no. 55000/12766 
dated 3 July 2015.

11

The construction work 
to improve and expand 
PWA Nongkhai Branch 
with the contract 
no. Kor Jor Hor. 53/2016 
dated 23 March 2016

Baht 380.28
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced on 18 
April 2016, and ended 
on 11 July 2017. The 
amended contract 
no. Phor Kor Mor. 
85/2017 dated 
21 August 2017, 
the period of which 
was extended to 
225 days since the 
date after the
expiration date of the 
contract.

The contractor has been 
paid for 6  installments, 
totaling Baht 184.99 
million (excluding VAT) 

The project area is a 
land of public interest. 
According to the 
resolution of the local 
council approved the 
PWA to use and withdraw 
the status of public land 
on August 11, 2017 and 
PWA Nong Khai Branch 
had a letter No. 55220- 
20/1098 dated 
26 September 2017 to 
the office. Nong Khai to 
submit the additional 
minutes of the meeting 
to Nong Khai Province 
so as to present to the 
Department of Lands.

12

Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

No. 55713-4 / 5191 
dated 27 September 
2017 to the Governor of 
Kalasin Province to grant 
power of attorney to the 
manager of PWA Kalasin 
Branch to act on behalf.
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Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

The construction work
to improve and expand 
PWA Mukdaharn Branch, 
Amphoe Muang, 
Mukdaharn Province.
The contract no. 
Kor JorHor. 54/2016 
dated 31 March 2016.

Baht 308.88
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 18 April 2016, and 
ended on 11 June 
2017. The amended 
contract no. Phor Kor 
Mor. 98/2017 dated 
18 September 2017, 
the period of which 
was extended since 
11 June 2017 until 
the date PWA informs 
the contractor to 
start working in  the 
construction area plus 
the working period for 
another 360 days.

The contractor has been 
paid for 4  installments, 
totaling Baht 141.80 
million (excluding VAT). 

The project area is a 
public land the status 
of which PWA has tried 
to withdraw. At present, 
Mukdaharn Province has 
terminated and sent the 
request back to PWA. 
If PWA Khor. 8 wishes 
to withdraw the status 
of public land, it is 
advisable to coordinate 
with Muk Municipality  
and Amphoe Muang 
Mukdahan to check that 
such a public land is 
appropriate to use for  
the government benefits 
or should be reserved for 
the public interest, etc. 
The Procurement 
Inspection Committee 
has approved the 
Construction Control 
Department to discuss 
with the designer of 
the Engineering 
Department to consider 
the amendment of the 
water supply system 
from the Kut Ngong Water 
Supply Station to Muk 
Municipality in case the 
land cannot be used as 
request.  This is to avoid 
any impact on the water 
distribution system of 
the community in 
Muk Municipality, 
according to the 6th 
minutes of meeting held 
on 16 August 2017, 
Agenda 3, Topic 3.1.

13



2
5
8

ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

�า
ป
ี 
2
5
6
0
 
/
 
ก
าร

ป
ร
ะป

าส
่ว
น
ภ
ูม
ิภ
าค

The construction work 
to improve and expand 
PWA Surin Branch, 
Amphoe Muang Surin, 
Surin Province, 
the contract no. Khor 
Chor Hor. 67/2015 
dated 30 June 2015.

Baht 361.68 
million 
(excluding VAT).

The contract 
commenced 
on 16 July 2015, 
and ended 
on 27 October 2016.

The contractor has been 
paid for 12 installments, 
totaling Baht 233.38 
million 

The project area is a 
land of public interest. 
In the section of the new 
water supply station, 
Kor-ko Sub-district was 
passed the approval of 
the community and the 
meeting of the Council 
by which PWA has a letter 
of Mor Thor. 55320/6846 
dated 28 November 2013 
asking permission to use 
and withdraw the status 
of public land according 
to the regulation of the 
Ministry of Interior, which 
is now on process of 
withdrawal by the Land 
Office of Surin Province.

14

Project
No.

Project Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation
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 5.8 Property, building and construction 
  As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

Total
Assets under
Finance lease

Durable
Articles

Building
and

Construction
Land

Cost      
As at 1 October 2016 2,958.00 105,541.22 18,673.83 16,508.02 143,681.07
-  Increase        79.27 9,587.66 1,658.70 2.08 11,327.71
-  Disposal/Decrease - (187.79) (306.33) - (494.12)
As at 30 September 2017 3,037.27 114,941.09 20,026.20 16,510.10 154,514.66

Accumulated Depreciation       
As at 1 October 2016 - (37,090.54) (10,001.62) (5,851.07) (52,943.23)
-  Increase - (3,206.42) (1,471.52) (377.39) (5,055.33)
-  Disposal/Decrease - 129.60 258.15 - 387.75
As at 30 September 2017 - (40,167.36) (11,214.99) (6,228.46) (57,610.81)

Allowance for the impairment of assets       
As at 1 October 2016 (26.07) (943.55) (56.17) (4,464.86) (5,490.65)
-  Loss on impairment of assets - (16.55) (5.24) - (21.79)
-  Disposals - 0.68 1.27 - 1.95
-  Reversal entry of impairment losses  - 3.36 3.46 - 6.82
As at 30 September 2017 (26.07) (956.06) (56.68) (4,464.86) (5,503.67)

Allowance for the impairment of
obsolete assets      
As at 1 October 2016 - (4.53) (18.70) - (23.23)
-  Loss on valuation - (3.50) (18.77) - (22.27)
-  Disposals - 3.27 16.92 - 20.19
-  Reversal entry of impairment losses  - 1.25 1.72 - 2.97
As at 30 September 2017 - (3.51) (18.83) - (22.34)

Allowance for the value adjustment 
Assets remaining    
As at 1 October 2016 - - (8.81) - (8.81)
-  Loss from value adjustment - - (21.86) - (21.86)
-  Disposal - - 0.35 - 0.35
-  Reversal entry of impairment losses  - - 13.08 - 13.08
As at 30 September 2017  - - (17.24) - (17.24)

Net book value      
As at 30 September 2017 3,011.20 73,814.16 8,718.46 5,816.78 91,360.60
As at 30 September 2016 2,931.93 67,502.60 8,588.53 6,192.09 85,215.15
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 Assets under financial lease which are recorded in the category of property, building and 
construction as at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Cost      
As at 1 October 2016 199.73 331.21 84.25 15,892.83 16,508.02
-  Disposal/Decrease - - 2.08 - 2.08
As at 30 September 2017 199.73 331.21 86.33 15,892.83 16,510.10
       
Accumulated Depreciation      
As at 1 October 2016 - (100.65) (65.97) (5,684.45) (5,851.07)
-  Increase - (11.96) (7.73) (357.70) (377.39)
As at 30 September 2017 -               (112.61)             (73.70)  (6,042.15) (6,228.46) 
       
Allowance for the impairment of assets       
As at 1 October 2016 - - - (4,464.86) (4,464.86)
As at 30 September 2017  - - - (4,464.86) (4,464.86)
       
Net book value       
As at 30 September 2017  199.73 218.60 12.63 5,385.82 5,816.78
As at 30 September 2016  199.73 230.56 18.28 5,743.52 6,192.09

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

  As at 30 September 2017 and 2016, a shortage of property, building and construction  
amounting to Baht 0.85 million and Baht 0.35 million respectively were pending for adjustment and  
investigation. It was recorded as a deduction in property, plant and equipment and presented in other 
current assets in a category of assets pending for adjustment and investigation as well as already recorded 
allowance for such assets as a whole amount.
  As at September 30, 2017, PWA had fixed assets in the type of buildings and construction  
located in the in the prohibited areas in the total amount of Baht 569.15 million, divided into fixed  
assets of buildings and construction located in the state property amount to 122.64, in the National  
Reserved Forests property amounting to Baht 0.19 million, in the public land amounting to  
Baht 129.32 million, the property of the Department of Highways amounting to Baht 315.93 million  
and the public land in the type of waste land amounting to Baht 1.07 million.

Total
Water Supply

System
Durable
Articles

Building
and

Construction
Land
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 5.9   Right of possession over state property
         As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:- 

Right of using
assets

TotalRight of possession
over state property

Cost     
As at 1 October 2016 314.97 695.26 1,010.23
-  Disposal/Decrease  - (2.32) (2.32)
As at 30 September 2017  314.97 692.94 1,007.91
      
Accumulated Amortization      
As at 1 October 2016 - (692.54) (692.54)
-  Increase - (0.54) (0.54)
-  Disposal/Decrease  - 2.32 2.32
As at 30 September 2017 - (690.76) (690.76)
      
Net book value     
As at 30 September 2017 314.97 2.18 317.15
As at 30 September 2016 314.97 2.72 317.69

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
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 5.10 Intangible assets
  As at 30 September 2017 and 2016 consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

Assets under
financial lease

TotalComputer
Software

Cost     
As at 1 October 2016 313.02 4.12 317.14
-  Increase 19.70 - 19.70
-  Disposal/decrease (0.67) - (0.67)
As at 30 September 2017 332.05 4.12 336.17
     
Accumulated Amortization     
As at 1 October 2016 (223.88) (4.12) (228.00)
-  Increase (30.94) - (30.94)
-  Disposal/decrease 0.67 - 0.67
As at 30 September 2017 (254.15) (4.12) (258.27)
      
Allowance for impairment of assets     
As at 1 October 2016 (0.29) - (0.29)
As at 30 September 2017 (0.29) - (0.29)
      
Net book value      
As at 30 September 2017 77.61 - 77.61
As at 30 September 2016 88.85 - 88.85
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Unit : Million Baht

 Accounts receivable - financial lease as at 30 September 2017 and 2016 consisted of the 
following:- 

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Accounts receivable -  6.60 26.40 55.55 88.55 6.60 26.40 62.15 95.15
financial lease
Less deferred (4.48) (15.76) (16.36) (36.60) (4.65) (16.65) (19.95) (41.25)
interest income
Accounts receivable -  2.12 10.64 39.19 51.95 1.95 9.75 42.20 53.90
financial lease - net

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

Accounts receivable - maturity due Accounts receivable - maturity due

2017 2016

 PWA made the contract providing the right to lease, manage and operate the Sattahip waterworks 
system for 30 years. As at 30 September 2017 and 2016, net accounts receivable - financial lease maturity  
due during 2001 - 2031 amounted to Baht 51.95 million and Baht 53.90 million respectively consisting  
of accounts receivable - maturity due in 1 year amounting to Baht 2.12 million and Baht 1.95 million  
respectively and the remaining balance of non-current assets of Baht 49.83 million and Baht 51.95 million 
respectively. 

 5.11 Other non - current assets consisted of the following:- 

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Deposit  0.77 1.27
Employee position guarantee  24.56 24.23
Accounts receivable - Finance lease - 191.94 191.94 
assets pending for a transfer  
Accounts receivable - Finance lease with 49.83 51.95
maturity more than 1 year - net    
                            Total  267.10 269.39
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 5.12   Accounts payable - trade and others consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Trade accounts payable  2,438.95 3,768.23
Other accounts payable  142.00 153.01
Accounts payable - Revenue Department      77.96 20.72
                            Total 2,658.91 3,941.96

  During the year 2017, PWA had delayed the repayment of 17 contracts in the amount of  
Baht 530.45 million.

 5.13 Expense payable consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Interest payable  136.03 119.79
Electricity payable  201.53 184.45
Purchased water payable  727.09 721.60
Employee gratuity fund payable       5.27 3.43
Other expenses payable    278.15 401.94
                            Total 1,348.07 1,431.21

 5.14 Levies payable consisted of the following: -

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Levies payable brought forward 2,300.00 1,963.90
Add   Increase during installments 2,971.60 2,800.10
 5,271.60 4,764.00
Less  levies paid to the government (2,800.00) (2,464.00)    
Levies payable brought forward 2,471.60 2,300.00
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 PWA paid additional levies during the year 2017 amounting to Baht 2,971.60 million consisting  
of levy estimates from the 2017 net profit amounting to Baht 2,940.00 million or 45% of the 2017 
net profit, whichever is greater.

 In 2017, PWA has paid levies totaling Baht 2,800.00 million, consisting of levies payable  
in 2016 amounting to Baht 2,300.00 million, levies from the 2017 net profit amounting to Baht 500.00 million. 
As at 30 September 2017 the outstanding balance of the levies payable was Baht 2,471.60 million.

5.15 Liabilities under finance lease consisted of the following: -

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Within 1 year  1,912.52 1,910.66
More than 1 year but not exceeding 5 years 7,611.99 7,627.01
More than 5 years  16,900.12 18,796.05
 Total  26,424.63 28,333.72
Less financial expense in the future  (12,808.32) (14,174.42)
 Total  13,616.31 14,159.30
Less current portion of long-term debt     (595.90) (544.37)
 Total 13,210.41 13,614.93

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

 2017  2016

Within 1 year 595.90 544.37
More than 1 year, not exceeding 5 years 2,953.64 2,714.08
More than 5 years 10,066.77 10,900.85
                            Total 13,616.31 14,159.30

As of 30 September 2017, liabilities under finance leases consisted of the following:

  Such finance leases as at 30 September 2017 were the contracts which PWA jointly made  
with the private sector to purchase/sell water supply, consisting of 9 contracts, while the other one was  
car lease.  
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5.16 Long-term loans

 5.16.1 PWA Bond consisted of the following:-

  PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase  
for the year 2009 - 2017 at the rate of 0.50 - 1.00 percent of total bonds issued, which were guaranteed by 
the Ministry of Finance in both principal and interest bond issued, except for the bonds issued in 2015  
in the 2nd time, the 4th time and the 6th time, and in 2016 in the 3rd time which were not guaranteed  
by the Ministry of Finance in principal and interest.

Unit : Million Baht

Item Transactions Bond
issued date

Annual
interest rate

per year
(Percent)

Term of repayment
Maturity

Period (year)
Date of

redemption
2017 2016

    PWA Bond       
 1 Year 2009 No.1 28 April 2009 3.730 10 28 Apr 2019 1,000.00 1,000.00
 2 Year 2009 No.2 28 May 2009 3.995 10 28 May 2019 850.00 850.00
 3 Year 2010 No.1 5 Nov 2009 4.670 10 5 Nov 2019 1,000.00 1,000.00
 4 Year 2010 No.2 26 Aug 2010 3.490 10 26 Aug 2020 850.00 850.00
 5 Year 2010 No.3 30 Aug 2010 3.500 7 30 Aug 2017 - 1,000.00
 6 Year 2011 No.1 21 Feb 2011 3.980 10 21 Feb 2021 850.00 850.00
 7 Year 2011 No.2 31 Mar 2011 4.089 15 31 Mar 2026 800.00 800.00
 8 Year 2011 No.3 28 Jun 2011 3.760 8 28 Jun 2019 1,000.00 1,000.00
 9 Year 2011 No.4 1 Sep 2011 3.970 15 1 Sep 2026 1,000.00 1,000.00
10  Year 2012 No.1 31 Oct 2011 3.750 10 31 Oct 2021 1,000.00 1,000.00
11  Year 2012 No.2-1 20 Sep 2012 4.090 15 20 Sep 2027 300.00 300.00
12  Year 2012 No.2-2 20 Sep 2012 4.115 15 20 Sep 2027 200.00 200.00
13  Year 2012 No.2-3 20 Sep 2012 4.180 15 20 Sep 2027 350.00 350.00
14  Year 2015 No.1 16 Oct 2014 3.494 10 16 Oct 2024 400.00 400.00
15  Year 2015 No.2 16 Oct 2014 3.435 8 16 Oct 2022 600.00 600.00
16  Year 2015 No.3 28 May 2015 2.940 8 28 May 2023 600.00 600.00
17  Year 2015 No.4 28 May 2015 2.990 8 28 May 2023 500.00 500.00
18  Year 2015 No.5 24 Sep 2015 2.888 8 24 Sep 2023 103.00 103.00
19  Year 2015 No.6 24 Sep 2015 3.140 8 24 Sep 2023 197.00 197.00
20  Year 2016 No.2 21 Jan 2016 2.950 12 21 Jan 2028 170.00 170.00
21  Year 2016 No.3 17 Mar 2016 1.750 5 17 Mar 2021 590.00 590.00
22  Year 2017 No.2 30 Aug 2017 2.190 7 30 Aug 2024 1,100.00 -
        13,460.00 13,360.00
                                 Less current portion of bonds          -             (1,000.00)
                                  Total Long-term loans   13,460.00 12,360.00

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

Item
Government
 Savings Bank

Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest

(Percent)

Payment Due
Date of Principal 

and Interests

30
September

2017

30
 September

2016

 1 1st loan withdrawal 12 May 2016 1.7767 12 Nov 2017 400.00 400.00 
 2 2nd loan withdrawal 13 Jun 2016 1.7767 12 Nov 2017 114.81 114.81
 3 3rd loan withdrawal  30 Jun 2016 1.7767 12 Nov 2017 126.91 126.91  
 4 4th loan withdrawal   4 Aug 2016 1.7767 12 Nov 2017 214.91 214.91  
 5 5th loan withdrawal 16 Sep 2016 1.7767 12 Nov 2017 97.18 97.18
 6 6th loan withdrawal 31 Oct 2016 1.7767 12 Nov 2017 236.33 -
 7 7th loan withdrawal   6 Mar 2017 1.7767 12 Nov 2017 84.61 -
 8 8th loan withdrawal 12 May 2017 1.7767 12 Nov 2017 123.85 -
  Total     1,398.60 953.81
  Less  repayment    (635.75) -
      762.85 953.81
  Less  the portion of domestic loan with 1-year repayment period   (762.85) -
  Total domestic loan   -     953.81   

               
  Government Savings Bank Loans
  Loans from Government Savings Bank, amounting to Baht 1,486.00 million, is a loan that the 
Ministry of Finance guarantees principals and interests for the investment on PWA’s urgent water resources 
management project for the fiscal year 2015 (additional), which the government is obliged to repay  
principals and interests of 75% of the loan amount and PWA is obliged to pay principals and interests of 
25% of the loan amount.
  Loan repayment period is 1 year and 6 months from the first loan withdrawal date. The initial 
disbursement of Baht 400.00 million will be made on 12 May 2016, and all loans will be withdrawn  
within 12 months from the first loan withdrawal date. As at 30 September 2017, PWA paid principals  
prior to due date amounting to Baht 635.75 million.
  The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's  
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus margin interest rate at  
0.0601% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first loan withdrawal with adjustment 
every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every 6 months from the first loan 
withdrawal date.

 5.16.2 Domestic loans consisted of the following:-

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
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5.17 Other current liabilities consisted of the following:- 

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 

 2017  2016

Guarantee fund payables 310.79 302.23
Performance guarantee fund 518.43 771.02
Others  84.73 335.35

 Total 913.95 1,408.60

5.18  Deferred subsidized revenue and deferred donation asset revenue from public and 
 private sectors

5.19 Employee benefit obligations consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements 

Deferred subsidized revenue 17,533.23 2,791.85 632.88 19,692.20
Deferred donation revenue  2,264.62 497.87 221.35 2,541.14
   from private sector 
Deferred donation revenue    3,407.18 906.79 168.13 4,145.84
   from public sector

 Total 23,205.03 4,196.51 1,022.36 26,379.18

Bring forward
1 Oct 16

Increase Decrease
Balance

30 Sep 17

Unit : Million Baht

 2017  2016

Severance payments under labor law 1,261.55 1,085.33
Balance vacation when retirement 168.46 108.32
Souvenirs for retirement 65.47 56.49
Souvenirs for long-time of service 56.51 48.71
Employee gratuity fund      68.33 65.05

                                Total 1,620.32 1,363.90

Financial Statements - equity
method applied/Separate

Financial Statements 
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 A change in the present value of employee benefit obligation and expenses - employee  
benefits in statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2017 as follows: 

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 

Present value of employee benefit obligation at the end of installment 1,620.32
Fair value of project assets                                        -      

Employee benefit obligation – presented in statement of financial position  1,620.32

Unit : Million Baht

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 

 Employee benefit obligation in statement of financial position as at 30 September 2017 
consisted of the following:

 PWA determines the benefit plan for severance payment for its employees under  
the labor law and the benefits in accordance with the regulation of PWA concerning souvenirs for  
the employees who retire and the employees who have completed the specified working period of time.

Present value of employee benefit obligation at the beginning of installment (1 October 2016) 1,363.90
Employee benefit obligation in statement of comprehensive income  
   Current service costs 158.65
   Interests                                   33.15
Loss from the estimation on actuarial basis  
   -  Benefit project after retirement 171.81
Loss from the estimation on actuarial basis  
   -  Other long-term benefit projects 4.92
Less Actual payment of benefit     (94.72)
      Retired employees     (4.93)
      Difference between the estimation and the actual payment of employee benefit obligation     (12.46)

Present value of employee benefit obligation at the end of installment 1,620.32

(30 September 2017)
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 PWA’s key assumptions in accordance with actuarial basis 

Percent per Year

 2017 2016

Discounted rate  2.44 3.21

Employee turnover  0.3065 - 1.9564 0.6574 - 1.5033

Mortality rate announced by   

     the Office of Insurance Commission 2017 2008

 An analysis of the sensitivity of key assumptions in calculation

 PWA’s provisions on employee benefits are sensitive to changes in assumptions used for  
calculation. Changes in assumptions can occur due to changes of market and inflation conditions  
including impacts of possible changes of the following key assumptions:

 Employee gratuity fund 

 PWA established employee gratuity fund as stated in article 36 of Provincial Waterworks  
Authority Act B.E. 2522 (1979) for the purpose of being a fund for aiding employees who retire in  
accordance with the regulations. PWA’s provident fund Act B.E. 2523 (1980) determines that PWA is  
required to make a contribution to the fund of 10 percent of employees’ salaries and wages.

 PWA adjusted the estimation of future benefit for employees who worked with PWA  
throughout working period until retirement based on actuarial basis by discounting to present value  
at the rate of return on government bond as initial reference rate. Such estimation is calculated on  
actuarial method by Project Unit Credit Method.

 As at 30 September 2017 and 2016, PWA has the employee benefit obligation according  
to Provincial Waterworks Authority’s employee gratuity fund B.E 2523 (1980) amounting to  
Baht 68.33 million and Baht 65.05 million respectively by presenting the estimated liabilities in the  
long-term liabilities. In 2017 and 2016, there were 2 employees who are the membership of employee  
gratuity fund at the amount of Baht 5.25 million and 1 person at the amount of Baht 3.43 million respectively 
which were presented as employee gratuity fund payable in current liabilities in the portion of expense 
payable.

Unit : Million Baht

 2017  2016

Average discounted rate  
Increase 1 percent          (156.43) (122.48) 
Decrease 1 percent                                                          186.24                145.01

Average duration of the obligation of PWA benefits is 20.01 

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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 Details of assets, liabilities and fund as follows:-                             

Unit: Million 

 2017  2016

Assets    

 Current assets    

  Deposits at bank   5.69 4.18

  Unearned cash    67.89 64.19

Total current assets  73.58 68.37

 Other receivables    0.11  0.11 

 Less  Allowance for doubtful accounts  (0.11)  (0.11) 

 Other account receivables - Net  - -

Total assets   73.58 68.37

Liabilities and fund   

 Employee gratuity fund payable   5.25 3.43

Total liabilities     5.25 3.43

Fund   

Carrying balance before adjustment  65.05 58.98

Add PWA contribution received interim period 4.94 3.85

Adjustment during the period  - 0.10

Less payment during the period (5.25) (3.43)

Adjustment during the period  (0.93) -   

Balance after adjustment 63.81 59.50

Add profit (loss) from estimation calculated           
 on actuarial method – Benefit project     
 after retirement    4.52 5.55

Total      68.33 65.05

Add revenue higher (lower) than expense for this period -    (0.11)

Total fund   68.33 64.94

Total liabilities and fund 73.58 68.37

Employee benefit obligation 68.33 65.05

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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5.20    Provisions on litigation    

 As at 30 September 2017, PWA was sued and recovered damage. When considering the status 
of lawsuit, it could be expected to have the contingent liabilities of 15 cases. The provisions for such cases 
were recorded at the amount of Baht 46.96 million in accordance with notes to financial statement no. 6.

5.21 Provisions on private joint venture agreements

 As at 30 September 2017, provisions on joint venture agreements consisted of the following: -

Balance as at 1 October 2016 4,166.49
Provisions used during the year  (270.57)
Financing costs   53.29
Reversing entry of uncured provisions  (89.53)
Balance as at 30 September 2017 3,859.68

Unit : Million Baht

Unit : Million Baht

5.22 Provisions on the building and construction demolishment
 As at 30 September 2017, provisions on the building and construction demolishment 

consisted of the following: -

Balance as at 1 October 2016 21.44
Decreased provisions  0.81
Financing costs   (3.44)

Balance as at 30 September 2017 18.81

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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5.23   Long-term guarantee consisted of the following:- 

Unit : Million Baht

 2017  2016

Water usage guarantee  1,997.05 1,920.64

Employee guarantee  24.57 24.31

                               Total 2,021.62 1,944.95

 Long-term guarantee deposits
 PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interests so as to generate benefits 

for users. According to the Regulation of Provincial Waterworks Authority effective from 23 November 
2009 regarding “Water Usage Guarantee Administration B.E. 2552 (2009), the committee is responsible for  
controlling water usage guarantee fund and its interest by depositing cash in the account “Water usage 
guarantee fund” not less than Baht 300.00 million in order to reserve a fund for refunding of water usage 
guarantee to customers, and increasing reserve as appropriated. The remaining water usage after deducting 
reserve for funding of water usage guarantee to customers can be used as working capital. PWA can repay 
water usage guarantee fund which was used as working capital to water usage guarantee fund account not 
less than Baht 50.00 million each quarter until the amount was fully covered; and pay a return to the fund  
at the same interest rate established by the Bank for saving accounts of state enterprises by depositing  
in the “Interest from water usage guarantee” account on a monthly basis. 

 In 2017, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 11th meeting of 2016  
on 22 November 2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 625.00 million from  
the fund to increase its liquidity, with the total disbursement on 25 September 2016.

 In 2016, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 9th meeting of 2016 on 
20 September 2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 1,000.00 million from  
the fund to increase its liquidity, with the first disbursement of Baht 680.00 million on 29 September 2016, 
and the second disbursement of Baht 320.00 million on 10 October 2016. 

 The repayment period for water usage guarantee is not less than Baht 50.00 million per  
quarter with the first installment of the water usage guarantee to be repaid on 30 December 2016. As at  
29 December 2016, Governor of PWA has requested to delay the repayment for water usage guarantee  
for 1 year on 30 December 2017 under the PWA regulation on the fund management Article 7 (5),  
paragraph 2, providing that when PWA lacks revolving fund or has financial liquidity problems, it can delay  
the repayment by requesting the PWA Governor for approval and reporting to the PWA Board of Directors.

 The interest rate of the loan is based on that of the type of bank accounts which the PWA has 
withdrawn from the fund at the current interest rate at the end of the month. The interest is to be recorded 
on the fund income account of that month as announced by the bank and on the last business day of  
the month. If the last day of the month falls on the holiday, such interest is to be recorded by the fund as 
the accrued interest which is totally calculated as interest income in the next month, and to be recorded 
by PWA as interest payable.

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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5.24 Capital consisted of the following:- 

5.25 Operating Performance  

 In 2017 and 2016, the operating performance generated profit for the year of  
Baht 5,999.61 million and Baht 4,787.69 million respectively. When compared to 2016, the profit  
in 2017 increased by 1,211.92 million Baht or 25.31 percent which can be analyzed as follows: 

Unit : Million Baht

 2017 2016

Capital   2,204.44 2,204.44 -
Contribution from the government  30,919.65 30,919.65 -   

Total  33,124.09 33,124.09 -     

Increase
(Decrease)

Unit : Million Baht

Separate Financial Statements

 2017 2016

Revenuess      
 Revenue from water supply sale  25,943.46 25,680.45 263.01 1.02
    and services 
 Revenue from pipeline and 1,911.77 2,115.07 (203.30) (9.61)
    installation
    Other incomes 1,880.36 1,668.59 211.77 12.69

 Total revenues 29,735.59 29,464.11 271.48 0.92

Expenses      
 Installation and pipeline costs 1,551.86 1,730.75 (178.89) (10.34)
 Operating and administrative expenses  20,087.72 20,450.17 (362.45) (1.77)
    Other expenses 176.85 155.15 21.70 13.99
    Financing costs  1,919.55 2,340.35 (420.80) (17.98)

 Total expenses 23,735.98 24,676.42 (940.44) (3.81)

Profit for the year 5,999.61 4,787.69 (1,211.92) 25.31

Increase (Decrease)

   Amount     Percent

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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5.26 Other revenues consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Financial Statements -
equity method applied

 2017 2016

Dividend income  17.37 15.14
Interest received  42.17 66.34
Revenue recognition from donation - public sectors 221.34 224.72
Revenue recognition from government contribution 168.12 133.57
Revenue recognition from government contribution 632.89 548.15
Other revenues     464.07 379.71

 Total 1,545.96 1,367.63

Unit : Million Baht

Separate Financial Statements

 2017  2016

Dividend income  351.77 316.10
Interest received  42.17 66.34
Revenue recognition from donation - private sectors 221.34 224.72
Revenue recognition from donation - public sectors 168.12 133.57
Revenue recognition from government contribution 632.89 548.15
Other revenues     464.07 379.71

 Total 1,880.36 1,668.59

 Revenues from water supply sale and service were increased by 263.01 million Baht or  
1.02 percent due to an increase in customers and quantity of water supply.
 Other incomes were increased by Baht 211.77 million or 12.69 percent mainly from an increase 
of income from fine and damage, income from sales of forms, income from the government’s contribution, 
income from donation from public and private sectors and dividend income.
 Expenses from operation and administration were decreased by Baht 362.45 million or  
1.77 percent, mainly from a decrease in loss from provision for liabilities - Public-Private Partnership  
contract, pipeline maintenance cost, raw water purchase cost from private sector, as well as loss from  
the impairment of permanent assets. 
 Other expenses were increased by Baht 21.70 million or 13.99 percent, mainly from an incline 
in loss from provision for liabilities - lawsuit, loss from fine and paid damage, donation for social benefits 
and loss from lack of permanent assets pending for investigation. 
 Financing costs were decreased by Baht 420.80 million or 17.98 percent due to a decrease  
of paid interest from provision for liabilities, the amount of which in 2016 was Baht 1,905.25 million and 
while PWA’s bond guarantee fees was Baht 14.30 million.
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5.27 Transactions classified by the characteristics of expenses

 Transactions for the years ended on 30 September 2017 and 2016 are classified by the  
characteristics of expenses as follows: 

Unit : Million Baht

 2017  2016

Employee expenses  4,350.44 4,089.78
Depreciation on property, plant and equipment  5,074.85 4,698.17
Loss on the impairment of assets  41.09 83.39
Purchased water expense 5,440.30 5,932.29
Electricity expense  2,086.52 2,082.31
Repairing expense   1,123.00 1,391.14
Amortization of right of possession over government property 0.54 0.54
Amortization of intangible assets  30.94 27.34
Other expenses   1,940.04 2,145.21

 Total 20,087.72 20,450.17

Unit : Million Baht

 2017 2016

Reimbursement fines  18.52 5.90
Distributed material costs 3.10 3.95
Loss from distribution of assets 70.72 116.35
Loss from adjustment of residual value of assets                         8.44  (13.06)
Other expenses  76.07 42.01

 Total 176.85 155.15

5.28 Other expenses consisted of the following:-

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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5.29 Financial costs consisted of the following:-

Unit : Million Baht

 2017  2016

Fees for government bond 14.30 14.92
PWA bond interest  453.05 437.62
Government Savings Bank’s loan interest 4.90 0.87
Other loan interest  14.29 0.04
Interest payable from provision for liabilities 53.30 461.37
Interest payable according to financial lease contract 1,379.19 1,424.61
Interest payable from provision for liabilities – building 0.52 0.92
    demolition costs

 Total 1,919.55 2,340.35

5.30 Transactions related to Top Executives   

 The transactions related to Top Executives included in the administrative expenses in the 
statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2017 and 2016 were composed  
of as follows:

 Remuneration of Board of Directors

 The remuneration of Board of Directors and top management of 11 persons paid by PWA 
comprised meeting allowance, bonus and remuneration for the year ended 30 September 2017 and 2016 
as described below :

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 

Unit : Million Baht

 2017 2016

Board of Directors - meeting allowance 3.18 3.79
Board of Directors - bonus 1.26 1.42
Board of Directors - remuneration  1.58 1.69

Total  6.02 6.90

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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 Remuneration for Top Executives

 The remuneration for Top Executives of 10 persons paid by PWA consisted of salary, bonus, 
extra remuneration and retirement benefits for the year ended 30 September 2017 and 2016 as described 
below:

Unit : Million Baht

 2017  2016

Short-term benefits  18.95 21.11
Retirement benefits  11.12 10.23
Other long-term benefits  - 0.08  
Total  30.07 31.42

6.   Contingent liabilities

As at 30 September 2017, PWA had 46 cases consisting of 35 cases with monetary claim totaling  
Baht 232.66 million and 11 cases without monetary claim as follows:-

6.1  The 5 cases of breach of contracts comprised 5 cases with monetary claim totaling 
Baht 152.23 million consisted of 1 case under the consideration of the Supreme Court, 1 case under  
the consideration of the Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of the Central 
Administrative Court and 1 case under the consideration of the Administrative Court. 

6.2  Among 21 cases of unfair contracts and request for the refund of fine, 20 cases are  
with monetary claim and amounted to Baht 52.17 million. Out of these cases, 1 case is under 
the consideration of the Supreme Court, 2 cases under the consideration of the Supreme Administrative 
Court, 3 cases under the consideration of the Central Administrative Court, 8 cases under the  
consideration of the Administrative Court, 1 case under the consideration of the Appeal Court,  
2 cases under the consideration of the Provincial Court, 2 cases under the consideration of the  
Civil Court and 1 case under the consideration of the Labour Court. 1 case without monetary claim is  
under the consideration of the Central Administrative Court.

6.3   Out of the 10 cases of tort, 9 cases are with monetary claim and amounted to  
Baht 27.48 million. Among these cases, 1 case is under the consideration of the Supreme Court,  
2 cases under the consideration of the Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of 
the Central Administrative Court, 1 case under the consideration of the Appeal Court, 2 cases under the 
consideration of the Provincial Court and 1 case under the consideration of the District Court.  
1 case without monetary claim is under the consideration of the Central Administrative Court.

6.4   Out of the 9 cases of revoke to Administrative Act with unreasonable ground, 1 case is 
with monetary claim amounted to Baht 0.78 million and under the consideration of the Central Labour 
Court. 8 cases are without monetary claim under the consideration of the Supreme Administrative Court,  
1 case under the consideration of the Central Administrative Court, 3 cases under the consideration of  
the Administrative Court and 1 case under the Labour Court.

6.5 1 criminal case without monetary claim is under the consideration of the Appeal Court. 
   However, PWA has reserved for the contingent damages which may be occurred due to the 
result of such cases in the financial statement amounting to Baht 46.96 million, and PWA management  
took in the consideration of setting reserves in satisfactory to contingent damages.

Financial Statements - equity
method applied/

Separate Financial Statements 
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7.  Private joint venture projects

As at 30 September 2017, PWA has the private joint venture contracts totaling of 12 projects  
as follows:

Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract Conditions in the contract

-  The contract commenced from
 15 October 1998 to 14 October 2023.
-  At the end of the contract, the facilities 

constructed by the company will be 
transferred to PWA.

-   The water price rate from the specified
   calculation formula and the minimum 

water quantity purchased are 
 determined.

- The contract commenced from 
 7 April 2001 to 6 April 2031.
- The water price rate from the specified 

calculation formula and the minimum 
water quantity purchased are determined. 
The  construction by the Company 

 consisted of the following two parts:
 Part 1 The production system is  

proposed to sell to PWA when the 
contract ends.

 Part 2 The construction of substations 
at Damneon Saduak Waterworks and 
Samut Songkhram Waterworks will be 
transferred to PWA once completely 
constructed.

          
- The contract commenced from
 15 December 2000 to 
 14 December 2025.
-  The amended contract specifies 
 more water quantity purchased by 
 PWA and a contract extension of 
 25 years starting 15 December 2000.
-  The water price rate from the specified  
 calculation formula and the minimum 

water quantity purchased are 
 determined.

Pathum Thani-Rangsit 
Water Supply Project 
(BOOT)

Ratchaburi-Samut
Songkhram Water 
Supply Project (BOO)

Phuket Water Supply
Project (BOOT)

25 years
31 August 1995

30 years
23 June 1999

10 years
28 October 1999

amended contract
to extend to

25 years
27 December 2005

Pathum Thani
Water Supply 
Co., Ltd.

EGCOM Tara 
Co., Ltd.

Require
Construction 
Co., Ltd. 
(recently named 
R.E.Q. Water 
Services Co., Ltd.)

1

2

3
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Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract Conditions in the contract

- 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 from the specified 

calculation formula and the minimum 
water quantity purchased are 

 determined.
- PWA has to compensate for the 
 minimum water quantity and quality. 

In case of less quality, the Company 
has to compensate at the rate of 5% 
for less than the highest level and 10% 
for less than the acceptable level.

 The Company will pay to PWA at 
 the rate of 0.01% of total revenue 
 from distributing water to Pattaya 
 Waterworks.
-  Any facilities constructed by the 
 Company will belong to PWA after the 

contract ends in terms of distribution 
system and remote control system or 
SCADA. 

-  The contract commenced from 
 21 July 2004 to 20 July 2034.
-  The ownership of the facilities 
 constructed including land will be 

retained to the Company when the 
contract ends.

-  The water price rate from the specified 
calculation formula and the minimum 
water quantity purchased are 

 determined. PWA has to compensate 
for the minimum water quantity 

 and quality. In case of less quality, 
 the Company has to compensate 
 at the rate of 5% for less than the 

highest level and 10% for less than 
 the acceptable level.

Sattahip Water Supply 
Project 

Nakhon Pathom - 
Samut Sakhon Water 
Supply Project (BOO)

30 years 
28 July 2000
Amended

18 October 2004

30 years
21 September

2000

Eastern Water 
Resource 
Development and 
Management Public 
Company Limited 

TTW PLC. or Thai 
Tap Water Supply 
Public Company 
Limited (previously 
named VKCS 
(Thailand) Co., Ltd.) 

4

5
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Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract Conditions in the contract

- The contract commenced from
 1 March 2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities constructed 

will be transferred to PWA at the end 
of the contract, (after examining the 
production system in another 600 
days).

- The Company is responsible for the 
 improvement, maintenance and 
 expansion of the production system 

and the water supply to the consumers 
on behalf of PWA.

- In case the additional water supply 
 system is constructed by the Company, 

PWA has to pay back for the investment 
afterwards but if constructed by PWA, 
the Company has to control the rate of 
water lost from such additional system. 

- The water price rate from the specified
  calculation formula and the minimum 

water quantity purchased are 
 determined.

- The contract commenced from 
 1 April 2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities constructed 

will be transferred to PWA at the end 
of the contract, (after examining 

 the production system in another 
 600 days).
- The Company is responsible for the 
 improvement, maintenance and 
 expansion of the production system 
 and the water supply to the consumers 

on behalf of PWA.
- In case the additional water supply 
 system is  constructed by the 
 Company, PWA has to pay back 
 for the investment afterwards but 
 if constructed by PWA, the Company 

has to control the rate of water lost 
from such additional system. 

Nakorn Sawan Aok 
Water Supply Project 
(BOOT)

Chachoengsao Water 
Supply Project (BOOT) 

25 years
7 November

2000
 

25 years
9 November 2000

 

Nakorn Sawan 
Water Supply
Co., Ltd.  

Chachoengsao 
Water Supply 
Co., Ltd.

6

7
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Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract Conditions in the contract

- The water price rate from the specified 
 calculation formula and the minimum 

water quantity purchased are 
 determined.

-  The contract commenced from 
 1 April 2003 to 31 March 2028.
-  The ownership of facilities constructed 

will be transferred to PWA at the end 
of the contract, (after examining the 

 production system in another
 600 days).
- The Company is responsible for the 
 improvement, maintenance and 
 expansion of the production system 

and the water supply to the consumers 
on behalf of PWA.

-   In case the additional water supply 
 system is  constructed by the Company, 

PWA has to pay back for the investment 
afterwards but if constructed by PWA, 
the Company has to control the rate of 
water lost from such additional system. 

-  The water price rate from the specified 
 calculation formula and the minimum 

water quantity purchased are 
 determined.

- The contract commenced from 
 12 May 2005 to 11 May 2020.
-  The water price rate from the specified
 calculation formula is determined 
 yearly.

Bangpakong Water 
Supply Project (BOOT) 

Reverse Osmosis
Water Production 
Project (BOO) to resolve 
water shortage of 
Koh Samui Waterworks 
according to the 
Cabinet’s resolution
dated 28 December 2004

 

25 years
9 November 2000

15 years
7 July 2004

Bangpakong Water 
Supply Co., Ltd.

Eastern Water
Resource
Development and 
Management Public 
Company Limited 

8

9
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Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract Conditions in the contract

-  The contract commenced from 
 5 January 2005 to 4 January 2020.
- PWA has to compensate to the 
 Company for the minimum water 
 quantity and quality at the water price 

rate of each year. In case of less quality, 
the Company has to compensate to 
PWA at the rate of 5% for less than the 
highest level and 10% for less than the 
acceptable level.

- 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 Baht 6 million is required 

in the first year and  a new guarantee 
of 5% of water sales according to the 
minimum water quantity is required 

 to replace in the following years. 
 A previous guatantee then must be 

returned to the Consortium.

Phanatnikom and
Banboeng Water Supply 
Project (BOO)

Rayong Water 
Supply Project (BTO)

15 years
10 September 2004

25 years
14 March 2006

Industrial Water
Resource
Management
Co., Ltd.

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.

10

11
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Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract Conditions in the contract

- The contract commenced from 
 1 December 2009 to 30 November 2029.
- The Company has to construct the 

facilities by its own investment.
- PWA has to compensate to the Company 

for the minimum water quantity and 
the determined quality at the water 
price rate of each year (except for force 
majeure according to the contract). 

 In case of less quality and quantity, 
 the company has to compensate at the 

rate of 10% of water quantity required 
to purchase in the period multiplying 
by the water price including value added 
tax in that period and multiplying by 
the number of days starting from the 
date of less quality incurred to the date 
of complete correction.

-  A guarantee of 10% on this investment 
is required in the first year at the 

 contract date and a bank guarantee 
 of not less than 5% on water sales 
 including value added tax according 
 to the minimum water quantity is 
 required to be replaced in the following 

years or at the end of the contract.

Chonburi Water Supply 
Project (BOO)

20 years
 3 June 2009

Universal Utilities 
Co., Ltd. 

12

8.   Events after the reporting period

 On 20 March 2017, a fire broke out on the 4th floor of Building 2 at the headquarter and caused  
damage to all four floors. On June 23, 2017, the Investigation Committee had reported the result of  
the fact-finding investigation to the Task Force Team who worked on the assessment of the value of  
property damaged by fire at the PWA headquarters. The impact of the fire and water used caused  
the damage amounted to Baht 20.26 million. The cost of damage was divided into three parts: the net cost  
of damage to the building and construction amounted to Baht 10.60 million, the cost of damage to  
equipment amounted to Baht 4.24 million, and the cost of damage to office supplies amounted  
to Baht 5.42 million. PWA has already recorded damages from the fire incident in the statement of  
comprehensive income.

9.   Approval of Financial Statements

 These financial statements were approved by PWA’s board of directors as at 20 March 2018.
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หมวดที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายท่ีรองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�าหนดสิทธิ 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่างๆ ของรัฐ และก�าหนดหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน  
 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 
ดังต่อไปนี้
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ตามค�าสั่ง กปภ. ที่ 747/2559  
  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559   
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์  www.pwa.co.th, http://infocenter.pwa.co.th/, 
  http://www.oic.go.th/infocenter2/217/
 3.  ส่งข้อมูลตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3)  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 4.  ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลเป็นแฟ้มจ�าแนกตามมาตรา 7 (1) (2) (3) และ (4) จัดเก็บในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ.
 5.  ปฏิบัติตามมาตรา 9  โดยจัดสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
 6.  จัดท�าบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 7.  จัดท�าเป็นแฟ้มจ�าแนกข้อมูล เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการตรวจดูข้อมูล
 8.  จัดเตรียมข้อมูลแสดงไว้  ณ  ศูนย์ข้อมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9 (8) เช่น 
    ประกาศประกวดราคาสอบราคา  
    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง   
    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ใน Web Site ของหน่วยงาน
 9.  การปฏิบัติตามมาตรา 11  มีการเก็บสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ ในรอบ 1 ปีงบประมาณ  ดังนี้
    ช่องทาง e - mail จ�านวน 353 ราย
    ช่องทาง PWA Call Center 1662 จ�านวน 230,903 ราย
    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สขร.

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�าปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  เปนกฎหมายท่ีรองรับสิทธิของประชาชนโดย
ไดกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ  และกําหนดหนาท่ีหนวยงาน
ของรัฐ  และเจาหนาท่ีของรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย  เพ่ือรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนไปพรอม
กัน   

การประปาสวนภูมิภาค ไดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  

อยางเครงครัด  ดังตอไปนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอมูลขาวสารของการประปาสวนภูมิภาค ตามคําสั่ง กปภ. ท่ี
747/2559 ลงวันท่ี  13 พฤษภาคม 2559    

2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต  www.pwa.co.th  , 
http://infocenter.pwa.co.th/  , http://www.oic.go.th/infocenter2/217/ 

           3. สงขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)  ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
           4. ดําเนินการจัดทําขอมูลเปนแฟมจําแนกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) จัดเก็บในศูนยขอมูล 
               ขาวสาร กปภ. 
  5. ปฏิบัติตามมาตรา 9  โดยจัดสถานท่ีใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก 
  6. จัดทําบัญชีรายการหรือดัชนีรายการขอมูลขาวสารท่ีอยูในศูนยขอมูลขาวสาร 
          7. จัดทําเปนแฟมจําแนกขอมูล เปนหมวดหมูเพ่ือความสะดวกในการตรวจดูขอมูล 
  8. จัดเตรียมขอมูลแสดงไว  ณ  ศูนยขอมูลฯ ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
มาตรา ๙ (๘) เชน  
  - ประกาศประกวดราคาสอบราคา   
  - ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจาง    
  - ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 ใน Web Site ของหนวยงาน 
  9. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑  มีการเก็บสถิติการใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบอ่ืนๆ ในรอบ ๑ 
ปงบประมาณ  ดังนี้ 
  - ชองทาง e-mail จํานวน 353 ราย 
  - ชองทาง PWA Call Center 1662  จํานวน  230,903  ราย 
  - ชองทางอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต สขร. 
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10. ข้ันตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค  มีดังนี้

หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด�าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน ที่รับค�าขอ
2. หากข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ�านวนมาก ไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้ง
 ก�าหนดวันให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน
3. ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าว ขอดูหลักฐาน อาจไม่ให้บริการได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่

กรอกแบบฟอร์มค�าร้อง

ไม่มีข้อมูล / ข้อมูล

เปิดเผยไม่ได้

เจ้าหน้าที่ชี้แจงและ

ให้ค�าแนะน�า

ผู้มาติดต่อ

เข้าตรวจดู

ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่จัดท�า

ส�าเนาข้อมูลข่าวสาร

ขอส�าเนาจ�านวนมาก

ให้ยืมถ่ายเอกสาร

ณ  ศนูย์ถ่ายเอกสาร กปภ.

รับส�าเนาข้อมูลข่าวสาร

คืนข้อมูล + จ่าย

ค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสาร /

 รับรองส�าเนาตามที่

กปภ. ก�าหนด

ตรวจสอบข้อมูล

จบข้ันตอน

ขอตรวจดู ขอเอกสาร / ส�าเนา

จบข้ันตอน

จบข้ันตอน

ข้อมูลเปิดเผยได้





72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210

Tel. 0 2551 8276

www.pwa.co.th

PWA
Contact Center

1662

สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค
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