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สาร
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

Message from Chairman of the Board of Directors, PWA

ในปีงบประมาณ 2559 สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย 

ยงัคงมสีภาพเหมอืนกับปีท่ีผ่านมา เนือ่งจากน�า้ในเขือ่นต่างๆ มน้ีอยมาก  

รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมการรับสถานการณ ์

ภัยแล้งให้เหมาะสมและชัดเจน โดยให้มีการบูรณาการประสาน

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยใกล้ชิด กปภ. ได้มีการส�ารวจ

พื้นท่ีท่ีคาดว่าจะประสบการขาดแคลนน�้าในการผลิตน�้าประปาใน

พื้นท่ีต่างๆ มีจ�านวน 32 จังหวัด 52 สาขาการผลิต กปภ. ได้จัด 

ให้มีการด�าเนินการรับสถานการณ์ภยัแล้งในมิตติ่างๆ เช่น (1) จัดให้มี 

การประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน  

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  

เป็นต้น เพื่อรับทราบข้อมูลในการสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหา  

(2) ประสานกบัปลดักระทรวงมหาดไทยเพือ่แจ้งให้ผูว่้าราชการจังหวัด  

นายอ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อทราบสถานการณ์และ

In fiscal year 2016, the drought situation in Thailand 
was still the same as that in 2015 due to having small 
amount of water in the dams. The government ordered 
related public agencies to prepare for the drought  
situation and integrate in cooperation with all relevant 
sectors closely. PWA surveyed the areas expected to  
experience the shortage of water for producing tap water  
in various areas consisting 52 production branches in 32 
provinces. PWA implemented to overcome the drought  
situation in several dimensions as follows: (1) Hold an  
integrated meeting of the relevant departments, such as 
the Royal Irrigation Department, Department of Disaster 
Prevention and Mitigation, the Department of Local  
Administration, etc. to acknowledge all information  
needed for integrating the cooperation to solve problems.  
(2) Coordinate with the Secretary of the Interior to notify 
provincial governors, sheriffs, local administrative  
organizations of the situation and coordinating in  
solving the problem (if any) and (3) Coordinate with  

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

Mr. Jirachai Moontongroy

Chairman of the Board of Directors, 

Provincial Waterworks Authority
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ร่วมแก้ไขปัญหา (ถ้าม)ี และ (3) ประสาน

กับ กปน. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับผู้ใช ้

น�้าประปาในพื้นที่ที่ ติดต่อกัน ดังน้ัน  

ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 กปภ. 

ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างดียิ่ง ท�าให้สามารถแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งได้อย่างส�าเรจ็ลลุ่วงได้ตาม

เป้าหมาย

ส� าหรับการด� า เ นินการตาม

แผนงานการเพิ่มผู้ใช้น�้า การขยายเขต 

ให้ผู้ใช้น�้าในพื้นที่ต่างๆ ได้มีน�้าประปา 

ที่สะอาดใช้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น  

โครงการวางท่อประปาไปเกาะสมุย 

(พนุพนิ - เมอืงสรุาษฎร์ธาน ี-กาญจนดษิฐ์ -  

ดอนสัก - สมุย) สามารถด�าเนินการ

แก้ปัญหาและจัดหาผู ้รับจ้างได้ครบ  

3 ระยะแล้ว การจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง

โดยความร่วมมือจากองค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถ่ิน เช ่น องค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดพะเยา เป็นต้น นอกจากนี้  

การด�าเนินการตามโครงการต่างๆ ท่ียัง 

ประสบปัญหาข้อขัดข้อง กปภ. จะต้อง 

เร่งรัดบริหารจัดการให้ส�าเร็จให้เร็วท่ีสุด

เพื่อประโยชน์ของประชาชน สิ่งที่ กปภ.  

จะต ้องด�าเนินการโดยต่อเนื่องและ 

เร่งด่วนคือการสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจ 

ในบทบาทภารกิจ  การสนองตอบ 

ความต้องการของผู้ใช้น�้า การแก้ปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะการด�าเนิน

การโครงการท่ีจะด�าเนินการในข้ันต้น 

และขั้นต่อไป

ในนามคณะกรรมการ กปภ. 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ คณะ

อนุกรรมการ คณะท�างาน หน่วยงาน 

และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย ตลอดจนผูบ้ริหาร 

พนกังาน และบุคลากรของ กปภ. ทกุท่าน  

ท่ีกรุณาร่วมมือร่วมใจกันท�างานเพื่อ

ประโยชน์สุขของผู้ใช้น�้า

Metropolitan Waterworks Authority 
(MWA) to solve problems with water 
users in adjacent areas. Therefore, 
in resolving the drought problem  
in 2016, PWA has been well  
cooperated with various agencies 
and the drought was successfully 
resolved.

As for the implementation  
accord ing  to  severa l  work  
plans such as increasing water  
consumers, extending servicing 
areas for water users to have 
clean water supply, promoting 
local tourism i.e. the project of 
pipeline to Koh Samui (Phunphin -  
Surat Thani - Kanchanadit -  
Donsak - Samui), any problems 

found could be carried out, Besides, 
the three-phase contractor supply 
and the provision of backup water 
sources in cooperation with local 
administrative organizations i.e. 
Phayao Provincial Administrative  
Organization were completed as 
well. In addition, the implemen-
tation of several projects that are 
still experiencing problems, PWA 
must accelerate our management 
to be achieved soonest for the 
benefit of people. What PWA has 
to take action continuously in an 
urgent manner is to create people 
awareness and understanding in 
its missions and roles including 
the responses to the need of 
water consumers. Any problems 

must also be solved, especially 
those that may occur during the  
implementation of the project in 
both preliminary and next steps.

On behalf of the PWA Board 
of Directors, I would like to thank 
committees, subcommittees,  
working groups, agencies, and all 
relevant parties as well as the 
management including PWA’s 
employee and staff for your  
collaboration in working for the 
benefit and happiness of water 
consumers.
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สาร
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Message from Governor, PWA

ในช่วง 5 ปีของการพัฒนาองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ กปภ.  
ได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับท่ี 2)  
ปี 2555-2559 ท�าให้ส้ินปี 2559 กปภ. สามารถเพิ่มจ�านวนลูกค้า
จาก 3.2 ล้านราย เป็น 4.2 ล้านรายและเพิ่มก�าลังผลิตน�้าประปาจาก  
4.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เป็น 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน  
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตน�้าประปาของ กปภ. 234 
สาขาตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการน�้าสะอาดที่เรียกว่า Water 
Safety Plan และเพิ่มห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จาก 11 แห่ง
เป็น 31 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นท่ีทุกเขตทุกภาค รวมท้ังได้ก่อสร้าง 
โรงซ่อมบ�ารุงมาตรขึน้ทีจ่งัหวดันครนายก เพือ่เป็นศนูย์กลางการก�ากบั
ดูแลมาตรวัดน�้ารวม 4 ล้านเครื่องทั่วประเทศ ตลอดจนให้บริการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน�้าแก่หน่วยงานภายนอก เช่น 
อปท. เทศบาล และหน่วยงานเอกชน 

ด้วยความมุง่มัน่ของ กปภ. ในการพฒันาองค์กรให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารความมัน่คงปลอดภยั 
(ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบกองควบคุมคุณภาพน�้าได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025:2005

 During the 5-year period of the organization  
development towards excellence, PWA implemented  
according to the PWA’s strategic plan (No. 2) during 2012-
2016. Consequently, by the end of 2016, PWA could increase 
the number of customers from 3.2 million to 4.2 million and 
the production capacity of tap water from 4.4 million cubic 
meters/day to 6.1 million cubic meters/day. In addition, PWA 
developed the production process of tap water for its 234 
branches in accordance with the standard criteria of clean 
water management or “Water Safety Plan” and increased the 
number of scientific laboratories from 11 to 31 covering areas 
in every region and every part of the country. This included 
the construction of a water meter maintenance workshop 
in Nakhon Nayok to be the control center of 4 million water 
meters nationwide. Testing service to check the validity of 
water meters was also provided for external agencies such as 
local administrative organizations, municipalities and private 
agencies.

With the commitment of PWA in developing the  
organization to meet standards consistently, PWA achieved 
ISMS certification in accordance with the ISO/IEC 27001: 
2013 standard while the Testing Laboratory of Water Quality 
Department has been ISO/IEC 17025: 2005 certified as well.

นายเสรี ศุภราทิตย์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค	

Mr. Seree Supratid

Governor of 

Provincial Waterworks Authority
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และในปี 2559 ซึ่งประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งรนุแรง ท�าให้ กปภ.
ขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา
ในพื้นที่เสี่ยงรวม 49 สาขา แต่จาก 
การที่ กปภ. ได้ลงทุนป้องกันภัยแล้ง 
ตามเป้าหมาย “ไม่มีพืน้ทีใ่ดหยดุจ่ายน�า้”  
เป็นเงิน 2,096 ล้านบาท ท�าให้สามารถ
ผ่านวิกฤติภัยแล้งดังกล่าวมาได้โดย 
ไม ่มีประชาชนในพื้นที่บริการได ้รับ 
ความเดือดร้อน 

โดยในมิติของการบริการและ
ลูกค้าสัมพันธ์ ท่ามกลางสถานการณ์
ต่างๆ กปภ. ยงัคงสามารถให้บรกิารลกูค้า
กว่า 4 ล้านรายได้อย่างมปีระสทิธผิลตาม
มาตรฐานการบริการของลูกค้าที่เรียกว่า  
I  CARE Model ท�าให ้ผลส�ารวจ 
ความพึงพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอมาตรฐาน
การบริการของ กปภ. ประจ�าปี 2559  

อยู ่ ในระดับดีมากที่คะแนน 4.031 
( ค ะแนน เต็ ม  5 )  ซ่ึ ง ส� า ร ว จ โ ดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นอกจากนี้ กปภ. ยังได้รับรางวัล 
บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 
จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร . )  ประเภท
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  
จ า ก ผ ล ง า น  “ ร ะ บ บ แ จ ้ ง เ ตื อ น 
ความผดิปกตกิารใช้งานอปุกรณ์ตรวจวัด 
ใน DMA ผ่านระบบคลาวด์” และรางวัล 
การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง 
จากผลงาน “ชุดควบคุมระยะไกล  
สัง่การในพืน้ทีเ่สีย่งภยัภาคใต้” ตลอดจน 
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนิน-
งานเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อีก 3 รางวัล คือ รางวัล Thailand PES 
Award 2015 รางวลัองค์กรต้นแบบด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจ�าปี 2559 และรางวัลหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณภาพน�้าบริโภค 

ส�าหรับการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
กปภ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ
ภายในองค์กรให้ผู้บริหารและพนักงาน
ประพฤติปฏิบัติตามค ่านิยมองค ์กร  
“มุ ่ ง เน ้นคุณธรรม”  โดยประกาศ
เจตนารมณ์ “ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส” 
เพื่อแสดงความมุ ่งมั่นบริหารจัดการ
องค ์กรและปฏิบัติงานบริการอย ่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยได้รับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ในเบื้องต้น 
เท่ากบั 92.45 จากคะแนนเตม็ 100 ซึง่ได้
คะแนนมากกว่าปี 2558 ที่ 82.86

And in 2016 when Thailand 
suffered from severe drought, PWA 
faced with the shortage of raw  
water for producing tap water in the 
risky areas including 49 branches 
in total. However, since PWA had 
invested 2,096 million baht for 
drought prevention as targeted, 
there was “no area stop supplying 
tap water”, making it possible to go 
through drought crisis with no one in 
the service area suffered from such  
a critical situation.

In terms of service providing 
and customer relations dimensions, 
PWA could still serve more than 
4 million customers efficiently in 
accordance with the customer  
service standard namely I CARE 
Model, among changing situations. 
The results of the 2016 Customer 
Satisfaction Survey towards PWA 
service standards reported by 

Thammasat University, showed an 
excellent score 4.031 out of 5.

In addition, PWA successfully 
received the 2016 National Public 
Service Award from the Office of 
the Public Sector Development 
Commission (Public Organization) 
for its service excellence innovation 
from its performance “Alarming 
System on Irregularities of the Use 
of Measurement Devices in DMA via 
Cloud System” and the Consistent 
Service Quality Development Award 
from “The Remote Controller for 
Ordering in the Risk Areas of the 
Southern Provinces”. PWA also 
won three awards in relation to 
its implementation for societies, 
communities and environment as 
follows: the 2015 Thailand PES 
Award ,  the 2016 Prototype  
Organization of Health Promotion 
and Environmental Health Award, 

and the Prototype Organization in 
the Quality of Consumable Water.

As for PWA’s responses to 
government policies against fraud 
and corruption, several activities 
were organ ized to promote  
corporate atmosphere for executives 
and employees to behave in  
accordance with the corporate  
value “Moral Oriented”. PWA’s  
intention “Here...a Transparent  
Organization” was also announced 
to show its commitment to manage 
the organization and operate the 
service with transparency and  
accountability. The result of Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) 
on the performance of agencies in 
public sector for the fiscal year 2016 
was initially equal to 92.45 out of 
100, which was over the score 82.86 
in 2015.
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

 History

1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)

 Vision/Core Values/Mission/Objectives/Purpose/

 Policy Guideline for Government Sector Shareholders (SOD)

1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

 Character of the business transactions.

1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ

1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น

 ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 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 สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

 Financial Summary

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

 The factors effect on the business

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

 Trend and Industry in the future

หมวดที่ 1
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
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การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามนโยบาย 
ของรฐับาลทีจ่ะปรบัปรงุและขยายกจิการประปาในส่วนภูมภิาค 
ให้ดยีิง่ข้ึน โดยการโอนกจิการของ 2 หน่วยงานหลกั ท่ีมหีน้าท่ี 
รับผิดชอบในการจัดหาน�้าสะอาดในรูปแบบของน�้าประปา
ส�าหรับประชาชนใช้อุปโภคและบริโภคในขณะนั้น คือ

1. กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวง-
มหาดไทย รบัผิดชอบในการด�าเนนิการก่อสร้างระบบประปา 
และดูแลการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในเขตเมืองหรือ 
ในชุมชนที่มีจ�านวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งม ี
การประปาในความดูแลรับผิดชอบ 185 แห่ง 

2. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวง-
สาธารณสุข มีหน้าที่ด�าเนินการและรับผิดชอบการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนท่ีมี 
จ�านวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถ่ิน 
และเมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น 
ซึ่งได้แก่ สุขาภิบาล หรือหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลบ�ารุงรักษาต่อไป 
ซึ่งมีอยู่จ�านวน 550 แห่ง

เมื่อรวม 2 หน่วยงานน้ีเข้าด้วยกันแล้ว ได้ตราข้ึน 
เป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2522 ความคิดริเร่ิมที่จะก่อต้ังการประปา
ส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ ่มข้าราชการและ
ลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้
พิจารณาเห็นว่าความต้องการน�้าสะอาดส�าหรับใช้อุปโภค 
และบรโิภคขยายตวัเพิม่ความต้องการมากขึน้ แต่การด�าเนนิงาน 
มีข้อจ�ากัดในด้านระบบราชการ ท�าให้การบริหารประปา 

ไม่คล่องตวัและไม่สามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ น่าจะได้
จัดอยู่ในรูปรัฐวิสาหกิจ ดังเช่นสาธารณูปโภคอื่นๆ

กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  
ปราโมช เมื่อเดือนตุลาคม 2518 และได้ติดตามเรื่องนี้อย่าง
ใกล้ชดิ จนมาถงึรฐับาลสมยั ม.ร.ว. เสนย์ี ปราโมช และรฐับาล
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบท่ี
จะให้จัดการบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทันได้
ด�าเนินการแล้วเสร็จ ก็เปลี่ยนรัฐบาลเสียก่อน

ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ส่ง
เร่ืองให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศึกษาถึงวิธีการ 
จัดรูปแบบการบริหารจัดการประปาในส่วนภูมิภาค และ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ให ้
จัดตั้งองค์การบริการประปาในรูปรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รั ฐบาลได ้ตั้ งคณะกรรมการเตรียมการ จัดตั้ ง 
การประปาส่วนภูมิภาคข้ึน โดยมีนายจ�ารูญ ปิยัมปุตระ  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และ 
ได้ด�าเนินการจัดต้ังและตราเป็น พระราชบัญญัติการประปา 
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522  
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็น
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของ 
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการและ
ลกูจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามยั มาเป็นลกูจ้าง และ
พนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
เป็นวันก่อตั้ง กปภ.

1.1 ประวัติความเป็นมา
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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 populations. 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.

1.1 History
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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)

วิสัยทัศน์

Vision

ค่านิยม

Core Values

“ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพ

และบริการที่เป็นเลิศ”

Customer are delighted 

with water quality 

and excellent services.

“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

Concentration-

Confidence-

For the Public
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วัตถุประสงค์

Objectives

พันธกิจ

Mission

ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ 
และจัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิตจัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ

To run the water supply business through a survey, procurement 
of raw water sources for supplying in production and distribution of water 
supply including the other related or relevant water supply businesses 
for the benefit of the utility services with a main consideration of public 
and people’s hygiene.

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน�้าประปา ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522  
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ พันธกิจหลัก 
ของการประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ล�าดับความส�าคัญ ได้ดังนี้ 

1. ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2. ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ 
3. จัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา 
4. ส่งเสริมธุรกิจประปา 
5. ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา

PWA is the agency providing the water supply in accordance with 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 business
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เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา 

1. บริหาร และพัฒนาบุคลากร 
 ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ
 มีจ�านวนที่เหมาะสม และสร้าง
 ความผูกพันต่อองค์กร

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

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
 มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน

2.1 จ�านวนองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้
 ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 
 10 องค์ความรู้
2.2 จ�านวนนวัตกรรมที่น�ามาใช้ปรับปรุง
 คุณภาพงาน 10 นวัตกรรม
2.3 ได้รับรางวัล TQC

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศให้ทันสมัย สนับสนุน
 การด�าเนินงานกระบวนการ
 ผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ 

3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญ 
 สามารถบูรณาการได้ครบถ้วนตามแผน 

ด้านการผลิต
จ่ายน�้า

4. จัดหาและบริหารจัดการ 
 แหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ 

4.1 ไม่มี กปภ.สาขา ที่หยุดผลิตหรือจ่ายน�้า
 เป็นเวลา เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน�้าดิบ 
 ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน�้า

5. ผลิตจ่ายน�้าให้เพียงพอ 
 พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้า
 ให้ได้มาตรฐาน 

5.1 จ�านวนผู้ใช้น�้าเพิ่ม 1.25 ล้านราย
 คิดเป็นการให้บริการครัวเรือนทั่วประเทศ 
 (Water Coverage) 18.5% 
5.2 ทุก กปภ.สาขา ที่มีแรงดันน�้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 ระบบประปาเมืองที่ได้รับการพัฒนา
 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้า
 ของประเทศ 90 โครงการ

6. บริหารจัดการลดน�้าสูญเสีย 
 อย่างเป็นระบบ

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

7. ขยายความร่วมมือกับองค์กร
 ต่างๆ เพื่อให้บริการน�้าประปา
 ที่มีคุณภาพ

7.1 ครัวเรือนนอกพื้นที่บริการ ของ กปภ. ที่ได้
 ประโยชน์จากการที่ กปภ. สนับสนุนให้มี
 น�้าประปาที่ได้มาตรฐาน 500,000 ครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ด้านลูกค้า 8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าใน
 ด้านคุณภาพน�า้ประปาและบรกิาร

8.1 ระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพ
 ในกระบวนการให้บริการ กปภ. 4.3 คะแนน 

9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษา
 ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน
 โดยรอบ 

9.1 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
 ระดับเกณฑ์ 5 คะแนน
9.2 ระดับการรับรู้ของผู้ใช้น�้าที่มีต่อโครงการ CSR 
 ของ กปภ. 4 คะแนน

ด้านการเงิน 10. ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน 10.1 ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน�้าจ�าหน่าย 
 ไม่เกิน 20 บาท/ลูกบาศก์เมตร

11. สร้างรายได้ให้เพียงพอ
 ต่อการขยายงาน

11.1 รายได้จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 
 ร้อยละ 4 ต่อปี
11.2 ก�าไรจากการด�าเนินงาน (EBITDA) 
 20,200 ล้านบาท 

The objectives of strategies. 

Strategies Objectives

Learning and
Development

1. To manage and develop the 
 human resources in order to 
 have the performance with 
 the appropriate missions and 
 create PWA’s 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. To create the learning cultures 
 that focus on the customers 
 and the quality of work. 

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. To manage the IT system up to 
 date and support the 
 operation and distribution 
 procedure. 

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

Production-
Distribution
water

4. To supply and manage the 
 sufficient of raw water source. 

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

Production-
Distribution
water

5. To produce and distribute 
 enough water including 
 control the standardized 
 of quality water. 

5.1 The quantity of  increased water users  
 1.25 million cases that service the  
 households through the country equals  
 to 18.5% (water coverage 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 
 water pipe 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 increases 
 273 million cubic metres. 
5.6 The city water supply that developed in 
 accordance with the water management 
 strategy 90 projects. 

6. To manage in order to reduce 
 the systematic non-revenue 
 water.

6.1 The rate of non-revenue water’s PWA 
 equals to 24 percent. 
6.2 Twenty PWA branches control the rate of 
 non-revenue water. 

7. To expand the cooperation 
 with the other organization in 
 order to service the quality 
 water. 

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

Customer
Service

8. To create the customer 
 satisfaction in the 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 
 communiy. 

9.1 The perceived value of water management 
 projects in accordance with the regulation 
 level equals to 5 points. 
9.2 The awareness of the water users about 
 PWA’CSR projects 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. 
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กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ส�านักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เพื่อสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of 
Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล และชี้ประเด็นที่ กปภ. ควรให้ความส�าคัญ และเร่งด�าเนินการ

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมมาภิบาล

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

แนวนโยบายส�าหรับ กปภ.
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นท่ีภูมิภาคอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาและพัฒนา 

แหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและแนวทางการด�าเนินงานตาม SOD
แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิจารณาแหล่งเงนิทนุนอกเหนอืจากเงนิงบประมาณ ทีค่�านงึถงึความยัง่ยนืขององค์กรเพือ่ใช้ในการลงทนุขยาย

การให้บริการ
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. จัดท�าแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว 10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่ตอบสนองความต้องการใช้น�า้ของประชาชนทีย่งัไม่มนี�า้ใช้ได้อย่างทัว่ถึงและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวนโยบาย

ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 017

 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.

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.

Policy Guideline for Government 

Sector Shareholders (SOD)
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 การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” 
เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้าน
น�้าประปา มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริม
ธุรกิจการประปาโดยการส�ารวจจัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัด
ให้ได้มาซ่ึงน�้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่าย  
น�้าประปา รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง
กับธุรกิจการประปาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้น
กรงุเทพฯ นนทบรีุ และสมทุรปราการ) โดยก�าหนดโครงสร้าง
การบริการประชาชนโดยมีสายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต  
234 สาขา และมีหน่วยบริการย่อย 356 หน่วย 

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน

ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความห่วงใย
ประชาชน กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (CSR) โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน  
โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 

1. ด ้านการพัฒนาชุมชนและสังคม จ�านวน 3 
โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน�้าของชุมชนให้สะอาดสวยงาม และช่วย
บรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

1.2 โครงการ PWA น�้าดื่มโรงเรียน เป ็น 
โครงการที่ กปภ. มุ่งมั่นแบ่งปันส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ 
สุขอนามัยเพื่อให้เยาวชนไทยมีน�้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
ตามมาตรฐานสากล 

1.3 โครงการน�้าดื่มบรรจุขวด เป็นโครงการผลิต
น�้าดื่มบรรจุขวดเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการสนับสนุนน�้าดื่ม 
เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยปี 2559  
กปภ. แจกน�้าดื่มบรรจุขวดทั้งสิ้น 1,153,688 ขวด เพื่อ 
รองรับการบริการประชาชนท่ีเพ่ิมมากขึ้น กปภ. ได้ม ี

1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

การสร้างโรงงานน�้าดื่มบรรจุขวดขึ้น 10 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
กปภ. เขตทั้ง 10 เขต

2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จ�านวน 3 โครงการ 
ได้แก่

2.1 โครงการ กปภ. รักษ ์สิ่ งแวดล ้อม มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และ
กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

2.2 โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�้า 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการ 
ที่มุ ่งปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกเยาวชนให้รู ้คุณค่าของ
ทรัพยากรน�้า ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

- กิจกรรมยุวประปารวมใจประหยัดน�้า 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการสร้าง
เสริมการเรียนรู ้พื้นฐานเก่ียวกับการประหยัดน�้าให้แก่ครู 
ผู ้รับผิดชอบเพื่อน�าไปถ่ายทอดให้นักเรียนและส่งผลงาน
ประกวดในหัวข้อ “สร้างยุวประปาประหยัดน�้า” มีโรงเรียน
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรวม 50 โรงเรียน รวมนักเรียนที่
ผ่านกิจกรรม 5,000 คน

- กิจกรรมโรงเรียนประหยัดน�้า เป็นการให้
ความรู้แก่เยาวชนผ่านการทัศนศึกษาโรงกรองน�้าเพื่อเรียนรู้
กระบวนการผลติน�า้ประปา และกิจกรรมการประกวดค�าขวญั
และเรยีงความหัวข้อ “การประหยดัน�า้” ชงิทนุการศกึษา โดย
ได้ด�าเนนิการแล้ว 249 โรงเรยีน มคี�าขวญัท่ีชนะการประกวด 
2,238 ค�าขวัญ

3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภคจ�านวน 2 โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการน�้าประปาดื่มได้ เป็นโครงการที่ 

กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย เพื่อต้องการให้ประชาชนเปลี่ยน
มาบริโภคน�้าประปาที่สะอาดมีคุณภาพดื่มได้

3.2 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เติมใจ 
ให้กัน) เป็นโครงการที่มุ่งหวังในการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
และความประทับใจในการบริการประชาชน ด้วยการออก
บริการตรวจสอบซ่อมแซมประปาภายในบ้านของประชาชน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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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:

1. Development of Communities and Societies 
consist of 3 projects listed below :

1.1 PWA conserves Communities Project 
aims to support the local administrative agencies  
in developing the communities’raw water to be  
clean and safe and alleviate the people’ssuffering 
confronting public disasters.

1.2 PWA School’s Drinking Water Project 
is the project that PWA focuses on the promotion of 
Thai’youth’s life quality and hygiene to have clean and 
safe drinking water up to an international standard.

1.3 Bottles Drinking Water Projest is the 
project producing bottled drinking water to relieve 
people’s suffering and give a cooperation with the 
supporting agencies to join the activities for public  
benefits. In 2016 PWA has distributed a total of 
1,153,688 bottles of drinking water for supporting an 
increase on service. PWA has established 10 factories 
of drinking water located in 10 regional offices.
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2. Environment Conservation consists of  
3 projects as follows : 

2.1 PWA Conserves Environment Project 
aims to decrease the global warming effect and  
stimulate the youth’s awareness on the natural  
resource’s worthiness.

2.2 Water-Saving by the Young Students- 
Supported by PWA in Honor of His Majesty the King 
Project. The project aims to raise the awareness 
of the youth in the value and importance of the  
natural resource of water. The project comprises of 
the following two activites:

- The activity “Water-Saving by the 
Young Students-Supported by PWA in Honor of His 
Majesty the King” The objective of the activity is to 
provide the basic knowledge on water saving to the 
responsible teachers so that they could transfer the 
knowledge obtained to the students and encouraged 
them to participate in the writing contest on the  
topic of “Promoting the water-saving young students”. 
The network has been joined in by 50 schools and 
5,000 students have participated in the activity.

- The activity “Water-Saving Schools” 
The objectives of this activity is to provide knowledge 
in the procedure in producing water supply to the 
youth through the study tour of the water treatment 
plants and a slogan and essay contest on the topic 
“Water-saving”.The winners will receive scholarship 
from PWA. The activity has already been conducted 
for 249 schools. A number of 2,238 slogans have won 
the contest.

3. Caring consumers.
3.1 Drinking Water Project is the project 

that PWA with the Department of Health pointed out 
to change people to utilize clean and quality water 
supply.

3.2 For the Benefits of the People in Honor 
of His Majesty the King (Helping one another) is the 
project aimed at creating a good relationship and 
an impression on service by inspecting and repairing 
the water system in the people’s house with free of 
charge.
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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�้าประแสร์
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
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา
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
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 จังหวัด 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
สาขาพ

ัทยา (ชั้นพ
ิเศษ)

26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 0 3822 2461-5 
โทรสาร 

0 3822 2090

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0 3851 1133 
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 2008 
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.ศรียานุสรณ

์ ต.วัดใหม่ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ 0 3931 1126 
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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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
โทรสาร 

0 3846 1042 ต่อ 109

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

0 3832 8554

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งศุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ 0 3835 0448 
โทรสาร 

0 3876 8408
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 0 3822 2461-5 
โทรสาร 0 3822 2090

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 0 3851 1133 
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 2008 
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 3931 1126 
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

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
โทรสาร 0 3846 1042 ต่อ 109

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งศุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ 0 3835 0448 
โทรสาร 0 3876 8408
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสระแก้ว
186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0 3724 2705 
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
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 6625, 0 3533 6601 
โทรสาร 0 3633 6628

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ 0 3539 1020 
โทรสาร 0 3539 2125

การประปาส่วนภูมิภาค
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 0561-2 
โทรสาร 0 3637 9508

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ 0 3634 1966 
โทรสาร 0 3634 1966

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

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
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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 4998 
โทรสาร 0 2567 1574

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองหลวง
74 ซอยรงัสติ-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธปัิตย์
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 1838-9 
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 7145 
โทรสาร 0 4447 7393

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3220 0783, 
 0 3220 0779 
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
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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 3236 4397 
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 หมู ่7 ถ.มหาชยัชลิล่า ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3441 1844 
โทรสาร 0 3442 6911

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครปฐม
89/14-15 ม.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
โทรศัพท์ 0 2420 8008 
โทรสาร 0 2420 8009

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 1617-8 
โทรสาร 0 3552 1617

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีประจันต์
554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ 0 3558 1003 
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 3556 5059 
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

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.ประจวบครีขีนัธ์ ต.ประจวบครีีขนัธ์
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
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุยบุรี
734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ 0 3268 1524 
โทรสาร 0 3268 1453

การประปาส่วนภูมิภาค
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 7720 0272 
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 1110 
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 1271 
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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้าน�้าผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0 7641 2156 
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
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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 7444 3862, 
 0 7431 1841 
โทรสาร 0 7444 3861

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 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 2293 
โทรสาร 0 7439 2232

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

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

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

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

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



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 031

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 หมู ่10 ถ.รอืเสาะสนองกจิ ต.รอืเสาะ
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 
โทรสาร 0 4323 6452

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 8312 
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

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 4838 
โทรสาร 0 4329 4807

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ 0 4341 4207 
โทรสาร 0 4333 9181
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การประปาส่วนภูมิภาค
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 3007 
โทรสาร 0 4224 4260

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 7974 
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
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
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 3545 
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 4486 1353 
โทรสาร 0 4486 1353

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 1513 
โทรสาร 0 4351 5601
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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 1033 
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 4241 1145 
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 1993 
โทรสาร 0 4272 1993

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านแพง
338 หมู่ 5 ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทรศัพท์ 0 4259 1242 
โทรสาร 0 4259 1563

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



รายงานประจ�าปี 2559 / การประปาส่วนภูมิภาค034

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�าปลายมาศ อ.ล�าปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0 4466 1158 
โทรสาร 0 4466 1499

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.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

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
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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
โทรศัพท์ 0 5335 2012-7 
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 3479-80 
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 5334 2093 
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 0004 
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

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
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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

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
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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 5556 3001 
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 5540 3630

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0 5531 2100, 
 0 5531 1375 
โทรสาร 0 5531 1375 

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 5699 0975-7 
โทรสาร 0 5699 0977

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางมูลนาก
29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทรศัพท์ 0 5663 3497 
โทรสาร 0 5663 1011

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ 0 5662 1210 
โทรสาร 0 5662 2170

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก 
ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 0 5692 8182 
โทรสาร 0 5692 8182
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1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น

 ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ข้ึนไป

ชื่อ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ/
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

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

โทรศัพท์ 0 2272 1600

โทรสาร 0 2272 1601-3

สัดส่วนการถือหุ้น 40.20%

ผลการด�าเนินงาน (ปี 2559)
 

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม
ทั้งสิ้น 4,376.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.15 ล้านบาท หรือ 0.23% (หากไม่รวมรายได ้
ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสมัปทาน จะมรีายได้จากการขายและบรกิารรวมท้ังส้ิน 4,258.71 
ล้านบาท ลดลง 12.42 ล้านบาท หรือ 0.29%) และมีก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ จ�านวน 1,299.71 ล้านบาท ลดลง 285.23 ล้านบาท หรือ 18.00% เมื่อ 
เปรียบเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ ก�าไรสุทธิในปี 2558 มีการรวมก�าไรจากการวัดมูลค่า 
ยุติธรรมของหุ้นท่ีบริษัทถือใน บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด ก่อนการรวมกิจการจ�านวน  
183.32 ล้านบาท โดยหากไม่รวมก�าไรในส่วนนี้ ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ ้น  
บริษัทใหญ่จะลดลง 101.39 ล้านบาท หรือ 7.23% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีการปรับลดอัตรา
ก�าไรลงเล็กน้อยแต่ยังมีความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากอัตราก�าไร 
ขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจน�้าดิบ โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้น 50.37% และอัตราก�าไรสุทธิ 
30.96% ส�าหรับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ท่ี 13.58% และอัตรา 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 6.58% ซึ่งลดลงจากปี 2558 เนื่องจากบริษัท 
มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้าในอนาคต ในขณะท่ี 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงอยู่ท่ี 1.00 เท่า จากการช�าระคืนเงินกู้ที่ถึง
ก�าหนดช�าระในปี 2559 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาสุทธิจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นแล้ว อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.90 เท่า ความสามารถ
ในการช�าระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 2.27 เท่า

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมูลจากนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ�าปี 2559
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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/
Character of Business 
Transaction

Develop and manage the main water pipe system in the Eastern Seaboard of 
Thailand, distribute the raw water, produce and distribute the water supply.

Head Office East Water Building, 23-26th 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
(Year 2016)

For the year 2016, the operating performance of the company and its 
subsidiaries earned total revenue from the sales and services of Baht 4,376.96 
million which has increased by Baht 10.15 million or 0.23% of the previous 
year. (When excluding the revenue from the construction under the concession 
contract, the total revenue from the sales and services would be Baht 4,258.71 
million which was a decrease of Baht 12.42 million or 0.29%). The net profit of 
the shareholders of the parent company was Baht 1,299.71 million which has 
decreased by Baht 285.23 million or 18.00% of the year 2015. The net profit in 
2015 also included the profit from fair value measurement of shares which the 
company held in EGCOM TARA Co. Ltd. before merger by Baht 183.32 million. 
If excluding this profit, the net profit in part of the shareholders of the parent 
company would decrease 101.39 million or 7.23% when compared to 2015. 

From the operating performance in 2016 of the company and its  
subsidiaries, the profit margin was slightly decreased due to a decrease of the 
gross profit margin of raw water business but the profitability was rather good 
with the gross profit margin of 50.37% and the net profit margin of 30.96%. 
The return on equity (ROE) was 13.58% and the return on asset (ROA) was 
6.58% which was lower than the ROE and ROA in 2015 due to the company’s 
investment in a large-scale project to cope with the future demand of water. 
Meanwhile, the debt to equity ratio has increased by 1.00 times as a result of 
the repayment of due date loan. However, in considering the net bank deposit 
and the short-term investment, the debt to equity ratio is equal to 0.90 times 
and the company’s solvency is still at the good level with the debt service 
coverage ratio (DSCR) of 2.27 times.

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html 
Information from Investor Relations, Management Discussion and Analysis for the year 2016



รายงานประจ�าปี 2559 / การประปาส่วนภูมิภาค040

1.6 สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 2557

เปลี่ยนแปลง
ปี 2559 กับ 2558

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์หมุนเวียน  6,271.66 7,336.50 11,158.94 (1,064.84) (14.51)

สินทรัพย์รวม 106,901.41 97,421.19 87,906.05 9,480.22 9.73

หนี้สินหมุนเวียน  11,534.60 8,616.97 10,508.02 2,917.63 33.86

หนี้สินรวม 69,186.81 61,619.84 56,478.74 7,566.97 12.28

ส่วนของทุน 37,714.60 35,801.36 32,747.23 1,913.24 5.34

ก�าไรจากการด�าเนินงาน  5,614.68  6,968.38 7,185.77 (1,353.70) (19.43)

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

 7,128.06  8,484.34 8,533.88 (1,356.28) (15.99)

EBITDA 10,424.06 11,311.11 11,184.63 (887.05) (7.84)

ก�าไรสุทธิ 4,787.69 6,149.09 5,778.18 (1,361.40) (22.14)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 17.22 22.69 22.21 (5.47) (24.11)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 25.64 31.31 32.81 (5.67) (18.11)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.54 0.85 0.86 (0.31) (36.47)

อัตราส่วนความสามารถ
 ในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

3.05 3.63 3.09 (0.58) (15.98)

อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย์ทัง้หมด (%) 4.48 6.31 6.48 (1.83) (29.00)

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน) 8 9 9 (1.00) (11.11)

อัตราส่วนหนี้สิน (%) 64.72 63.25 63.30 1.47 2.32

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.83 1.72 1.72 0.11 6.40
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1.6 Financial Summary

Unit: Million Baht

2016 2015 2014

Change in 2016 & 2015

Increase/
(Decrease)

Percentage

Financial position and 

operating performance

Current assets  6,271.66 7,336.50 11,158.94 (1,064.84) (14.51)

Total assets 106,901.41 97,421.19 87,906.05 9,480.22 9.73

Current liabilities  11,534.60 8,616.97 10,508.02 2,917.63 33.86

Total liabilities 69,186.81 61,619.84 56,478.74 7,566.97 12.28

Equities 37,714.60 35,801.36 32,747.23 1,913.24 5.34

Operating profit  5,614.68  6,968.38 7,185.77 (1,353.70) (19.43)

Earnings before interest, 
 expense & tax (EBIT)

 7,128.06  8,484.34 8,533.88 (1,356.28) (15.99)

EBITDA 10,424.06 11,311.11 11,184.63 (887.05) (7.84)

Net income 4,787.69 6,149.09 5,778.18 (1,361.40) (22.14)

Financial Ratio 

Net profit margin (%) 17.22 22.69 22.21 (5.47) (24.11)

Operating profit margin (%) 25.64 31.31 32.81 (5.67) (18.11)

Current ratio (times) 0.54 0.85 0.86 (0.31) (36.47)

Interest coverage ratio (times) 3.05 3.63 3.09 (0.58) (15.98)

Return on assets (%) 4.48 6.31 6.48 (1.83) (29.00)

Average collection period (days) 8 9 9 (1.00) (11.11)

Debt ratio (%) 64.72 63.25 63.30 1.47 2.32

Debt to equity ratio (times) 1.83 1.72 1.72 0.11 6.40
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The factors effect on the business under the 

important challenges for example

1. The problem of the shortage some raw 

water due to the source of some raw water affected 

by the global warming, variable climate, the problem 

of waste water, salt water, flood and drought.

2. Highs rate of non-revenue water.

3. Far service areas.

4. High cost of tap water that PWA buys from 

Private Investment Program

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบหลกัต่อกจิการภายใต้ความท้าทาย

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. ปัญหาขาดแคลนน�้าดิบ เนื่องจากแหล่งน�้าดิบ 

ได ้รับผลกระทบจากภาวะโลกร ้อน สภาพแวดล ้อม 

เปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน เกิดปัญหาน�้าเสีย  

น�้าเค็ม น�้าท่วม และภัยแล้ง

2. อัตราน�้าสูญเสียสูง

3. พื้นที่ให้บริการห่างไกล

4. ต้นทนุน�า้ประปาทีซ้ื่อจากผู้ขายในโครงการเอกชน

ร่วมลงทุนมีราคาสูง

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

 The factors effect on the business.
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The tap water is the baseline of the public 
utility that is necessary in the consumer of people. 
There are two entrepreneurs are as follows  
Metropolitan Authority (MWA) and Provincial  
Waterworks Authority (PWA). The other entrepreneurs 
are the local administrative organization and the  
private business. In PWA service areas that have 
much demand for water due to service areas are 
most of the country and wide area. Moreover, there 
are the increase of population growth, The expansion  
of city people migrate to up country. Therefore, 
PWA has the expansion projects in order to service 
the tap water to our customers throughout for  
example the improvement - expansion water supply, 
the pipelines project for distributing some water 
in order to service the people that can access the 
service of the quality tap water.

น�้ าประปา เป ็นสาธารณูป โภคขั้ นพื้ นฐานที่ ม ี

ความจ�าเป็นในการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยมี 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 ราย คือ การประปานครหลวง 

และการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการอื่น ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และธุรกิจประปาของเอกชน ในพื้นท่ี

ให้บริการของการประปาส่วนภมูภิาคยงัมคีวามต้องการใช้น�า้ 

อีกมาก เนื่องจากพื้นที่ให้บริการเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ

ประเทศ และมีบริเวณกว้าง มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

ประชากร มีการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองออกสู ่

ต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค จึงมี 

โครงการท่ีจะขยายการให ้บริการน�้าประปาให ้ทั่วถึง 

มากยิง่ขึน้ เช่น โครงการปรบัปรงุขยายระบบประปา โครงการ

วางท่อขยายเขตจ่ายน�้า เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงการให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ

เท่าเทียมกัน

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

 Trend and Industry in the future.
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร

2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การประปาส่่วนภูมิภาค ปี 2559
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2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2559

2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2559

2.4 โครงสร้างอัตราก�าลัง ปี 2557-2559
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2.2	 คณะกรรมการ	กปภ.	ปี	2559

2.3	 คณะผู้บริหาร	กปภ.	ปี	2559

2.4	 โครงสร้างอัตราก�าลัง	ปี	2557-2559
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นายจิรชัย	มูลทองโร่ย

-	 ประธานกรรมการ	กปภ.	
	 (ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
	 เมื่อวันที่	6	ส.ค.	2557	-	ปัจจุบัน)	
-	 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์	กปภ.
-	 อายุ	59	ปี	

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-	 ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
-	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	รุ่น	93	วิทยาลัยปกครอง	พ.ศ.	2532
-	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	48	
	 วิทยาลัยมหาดไทย	พ.ศ.	2548
-	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	53	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	2553
-	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ	
	 และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน	

(PDI)	รุ่นที่	13	สถาบันพระปกเกล้า	พ.ศ.	2558	
-	 หลักสูตร	RCP	รุ่นที่	37	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	พ.ศ.	2558

ประสบการณ์การท�างาน
-	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
-	 ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
-	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-	 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-	 ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-	 ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-	 ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-	 ปลัดอ�าเภอดอนเจดีย์	จังหวัดสุพรรณบุรี

ต�าแหน่งงานปี 2559
-	 รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

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

2.2	 คณะกรรมการ	กปภ.	ปี	2559

	 1	ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559

นายจิรชัย	มูลทองโร่ย

01



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 049

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

- ประธานกรรมการ กปภ. 
 (ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน) 
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
- อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง
- หลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่น 93 วิทยาลัยปกครอง พ.ศ. 2532
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 
 วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
- หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ 
 และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน 

(PDI) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2558 
- หลักสูตร RCP รุ่นที่ 37 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย พ.ศ. 2558

ประสบการณ์การท�างาน
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี 
 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี 
 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
- เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ปลัดอ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ต�าแหน่งงานปี 2559
- รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

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

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2559

	 1	ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559

นายจิรชัย มูลทองโร่ย
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นายมณฑล สุดประเสริฐ 

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. 
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
- อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 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

- หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นท่ี 18 
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ 
 และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน 

(PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการบรหิารเมือง (ผูน้�าเมอืง) 

รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า 
 ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 
 และหอการค้าไทย พ.ศ. 2559

ประสบการณ์การท�างาน
- รองเลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 

(ศอบ.ต.) ส�านักนายกรัฐมนตรี
- รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ต�าแหน่งงานปี 2559
- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

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

นายมณฑล สุดประเสริฐ 
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นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR) 
- อายุ 58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บันฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์
- วุฒิบัตรความรู้ความช�านาญในการประกอบ
 วิชาชีพเวชกรรม 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

- หลักสูตร Executive Program 
 สถาบัน University of Michigan Ross School 
 Executive Education, USA พ.ศ. 2550
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554

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

ต�าแหน่งงานปี 2559
- อธิบดีกรมอนามัย

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

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

- กรรมการ กปภ. (ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 - 1 เม.ย. 2559)

- ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
- อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR) 
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
- อายุ 63 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- The Wharton Advanced Management Program, 
 University of Pennsylvania USA พ.ศ. 2543
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 2 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2543 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2549
- หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
 และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน
  (PDI) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2552 
- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 27 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552 
- หลักสูตร FSE รุ่นที่ 6 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2553 

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 

 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2555
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 
 รุ่นที่ 2/2555 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2555
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 
 (บยป.) รุ่นที่ 4 ส�านักงานศาลปกครอง พ.ศ 2555 
- หลักสูตร DCPU รุ่นที่ 4/2015 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2558

ประสบการณ์การท�างาน
- เลขาธิการคณะกรรมการ 
 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 
- รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะกรรมการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
 และประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บรษิทั รอยลัพอร์ซเลน จ�ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- ประธานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
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- ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ MAI
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด
- กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- กรรมการ โครงการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย
- อนุกรรมการ โครงการประกาศเกียรติคุณ
 คณะกรรมการแห่งปี ประจ�าปี 2551/2552/2556 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ส�านักงาน
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
 (กลต.)
- คณะท�างานวินัยกรรมการ ส�านักงาน
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (กลต.)
- กรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
 (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดท�า 
 “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมไทย” 
 (Thailand CSR Index) ส�านักงานกองทุน
 สนับสนุนการวิจัย
- กรรมการพิจารณาเนื้อหาวิชาการก�ากับ
 ดูแลกิจการที่ดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF 
 ประเทศไทย
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทจัดการกองทุน เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด
- กรรมการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมถ์

ต�าแหน่งงานปี 2559
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด มหาชน
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานบญัช ีกองทนุการออมแห่งชาติ 
 (กอช.)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
- กรรมการและประธานอนุกรรมการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
- กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการและเลขานุการ 
 มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
- กรรมการกองทุนเงินทดแทน ส�านักงานประกันสังคม
- ประธานกรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จ�ากัด 
- กรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ�ากัด
- ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาตลาดทุน
- ทีป่รกึษา ประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ�ากัด 

(มหาชน)
- กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี
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พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ 

- กรรมการ กปภ. (ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน)  

- ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.  
- ประธานอนุกรรมการบริหาร กปภ.  
- ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ 

กปภ.  
- ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

ของ กปภ. 
- รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า 
- กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่ง 
- อายุ 62 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลกัสูตรหลกัประจ�าโรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก ชดุที ่64 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี ระดับบริหาร รุ ่นท่ี 3 

โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ ่นที่ 51 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
- หลักสูตร DCP รุน่ที ่208 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย พ.ศ. 2558 
- หลักสูตร RCP รุ่นที่ 37 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย พ.ศ. 2558 

ประสบการณ์การท�างาน
- รองปลัดกระทรวงกลาโหม
- หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�าผู ้บังคับ

บัญชา กองทัพบก 
- ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
- รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
- รองแม่ทัพภาคที่ 1
- ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 
- รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

ต�าแหน่งงานปี 2559
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

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

พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ 
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พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

- กรรมการ กปภ. (ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
 ความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน) 
- ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR) 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
- อนุกรรมการบริหาร กปภ.
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. 
- อายุ 58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การท�างาน
- แม่ทัพน้อยที่ 1
- รองแม่ทัพภาคที่ 1
- ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 
- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 
 รักษาพระองค์ 
- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 
 รักษาพระองค์
ต�าแหน่งงานปี 2559
- แม่ทัพภาคที่ 1 
- กรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
 (องค์การมหาชน)

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

พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

06



รายงานประจ�าปี 2559 / การประปาส่วนภูมิภาค056

07

นายรอยล จิตรดอน 

 - กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการอิสระ
- ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
- กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. 
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
- อายุ 63 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics Informatics 

Institute, Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA

ประสบการณ์การท�างาน
- รองผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนา
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 - หัวหน้าโครงการระบบเครือข่าย
 เพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าแห่งประเทศไทย 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (สวทช.)
 - ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สาขาคอมพิวเตอร์
 สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนา
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ต�าแหน่งงานปี 2559
- ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า
 และการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี

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

นายรอยล จิตรดอน 
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พลเอก ไตรรัตน์ รังครัตน

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
- ประธานอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
- อายุ 64 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรหลักประจ�าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรหลักประจ�าวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 38 
 วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ. 2536 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 พ.ศ. 2548

ประสบการณ์การท�างาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
- ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
- รองผู้อ�านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
- เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
- รองหัวหน้าฝ่ายการข่าว กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ต�าแหน่งงานปี 2559
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานกรรมการบริหาร 
 บมจ. ภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
1) BBL
2) KTB
3) THRE

พลเอก ไตรรัตน์ รังครัตน
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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน)
- รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงาน
 ตามนโยบาย 
- กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. 
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
- อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 
 สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
 และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง 

(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
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ต�าแหน่งงานปี 2559
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
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นายเสรี ศุภราทิตย์

- กรรมการและเลขานุการ กปภ. 
 (ตามมติคณะกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการบริหาร กปภ. 
- อนุกรรมการบริหาร กปภ. 
- อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมชลประทานและชายฝั่ง
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) 
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง มหาวิทยาลัย Tohoku 
 ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 85 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2550
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2555

ประสบการณ์การท�างาน
- อาจารย์ คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
- ผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 และผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- รองกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งงานปี 2559
- ผู้ว่าการ กปภ.

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

นายเสรี ศุภราทิตย์
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คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2559

ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

01 02
นายเสรี ศุภราทิตย์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Mr. Seree Supratid

Governor

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
 และชายฝั่ง Tohoku University 
- หลักสูตรการประชุมชลประทานโลก 
 ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ว่าการ กปภ.

นายเธียรชัย ประมูลมาก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Mr.Thienchai Pramoonmark

Deputy Governor (Corporate Strategy ) 

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

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
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0403
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)

นางสาวประภา พวงแก้ว

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Prapa Poungkeaw

Deputy Governor (Finance)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
- หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR 
 MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
 การคลัง 
- หลักสูตร PROFESSIONAL CONTROLLER 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชนูปถัมภ์ 
- หลักสูตร UPDATE รายงานทิศทางของนักบัญชีไทย
 กับ AEC บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
- หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชนูปถัมภ์ 
- หลักสูตร เจาะลึกเศรษฐกิจและมาตรฐานบัญชีอาเซียน 
 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
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05 06
นายกฤษฎา ศังขมณี

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Mr. Kritsada Sunkhamani

Deputy Governor (Administration)

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

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) รก. รองผู้ว่าการ (บริหาร) 1
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

นายชโยดม กาญจโนมัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

Mr. Chayodom Kanchanomai

Deputy Governor (Operation 1) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปรญิญาโท การจดัการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบณัฑติ  
 สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัย
 และพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
- หลักสูตร TEMASEK FOUNDATION WATER 
 LEADERSHIP ประเทศสงิคโปร์ Temasek Foundation 

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
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นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Mr. Eakachai Attakanna

Deputy Governor (Operation 3)

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

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

นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Miss Tassanee Saetia

Deputy Governor (Operation 2)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- หลักสูตร การเมืองปกครองในระบบฯ 
 นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 
 สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตร เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาส
 ทางการค้าฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัย
 และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
 สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
 ของรัฐฯ ส�านักอัยการสูงสุด 
 และส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ประสบการณ์ท�างาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) 
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์) 
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)
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09 10
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

Mr. Chompol Chokeponguedomchai

Deputy Governor (Operation 4)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท M.I.P., STUTTGART UNIVERSITY 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 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
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาสุขาภบิาล 
 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)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

Mrs. Surattana Boonpienpol 
Assistant Governor (Office of Corporate 

Communications and Customer Service)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Niwat Satitkanchana
Assistant Governor (Information Technology)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Ajchariya Apaiwongse
Assistant Governor (Finance) 

01

04

02

03
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นายวิโรจน์ ใบแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

Mr. Wirote Baikaew 
Assistant Governor (Office of the Auditors)

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 (Plan Strategy)

05
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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)

01
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ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10
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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)

05

06

07
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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)

08

09

10



 1 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ

 2 นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

 3 นางสาวประภา พวงแก้ว รองผู้ว่าการ (การเงิน)

 4 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

 5 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร)

 6 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

 7 นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

 8 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

 9 นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

 10 นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

 11 นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)

 12 นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 13 นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

 14 นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

 15 นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

 16 นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

17  นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

18  นายวรวุฒิ เป้าศิลา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

19  นายนิธิศ ทองสอาด ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

20  นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

21  นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

22  นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

23  นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาการ กปภ.

24  นายเทวัญ วังส์ด่าน ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

25  นายอดุลย์ แสงทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

26  นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

27  นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

28  นายจิรายุ ชยางศุ ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

29  นางปัทมา หวังวิวัฒนา ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

30  นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

31  นางลัดดาวรรณ แสงเจือ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
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ชื่อ - นามสกุลล�าดับ ต�าแหน่ง

32  นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

33  นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

34  นายจ�าเนียร เมืองจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน�้า

35  นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

36  นางจุฬาทิพ พลกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

37  นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

38  นายสุรชัย เล็บสิงห์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

39  นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 1

40  นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 2

41  นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 3

42  นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 4

43  นางนาตยา เสาวธารพงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 5

44  นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

45  นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

46  นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

47  นายบุญยก คงกิจ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

48  นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

49  นายเสริม หึกขุนทด ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

50  นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

51  นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

52  นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

53  นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

54  นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

55  นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

56  นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

57  นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

58  เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

59  นายศักดา พรรณะ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

60  นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

61  นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

62  นางอารีย์ ลิ้มเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
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63  นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

64  นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

65  นางเกื้อกูล รัตนสุวรรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

66  นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

67  นายวิโรจน์ เสือทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

68  นายสุทัศน์ นุชปาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

69  นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

70  นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

71  นายวิชาญ นิ่งน้อย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

72  นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

ชื่อ - นามสกุลล�าดับ ต�าแหน่ง

นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ

นายเทวัญ วังส์ด่าน ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

นายศักดา พรรณะ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นางอารีย์ ลิ้มเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 

นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

นางเกื้อกูล รัตนสุวรรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�าปี 2559

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557

ผู้ว่าการ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

จ�านวนบุคลากร
หน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาค 1 4   5
สายงานผู้ว่าการ  3   3
สายงานส�านักผู้ว่าการ  3   3

ส�านักผู้ว่าการ  22   22

สายงานส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  2   2

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  38  12 50

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  14   14

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  79  1 80

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  33   33

สายงานส�านักตรวจสอบ  11   11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  23   23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  49   49

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  5   5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  36   36

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  35   35

ฝ่ายแผนงานโครงการ  43   43

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  28   28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)  4   4

ฝ่ายการเงินและบัญชี  91   91

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  29   29

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  7   7

ฝ่ายวิศวกรรม  108   108

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  132   132

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  43   43

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  5  1 6

ส�านักวิทยาการ กปภ.  68  3 71

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล  30   30
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ผู้ว่าการ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

จ�านวนบุคลากร
หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  72  3 75

ฝ่ายอ�านวยการ  77   77

ฝ่ายกฎหมาย  44   44

ส�านักปฏิบัติการ 1  17   17

ส�านักปฏิบัติการ 2  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 3  19   19

ส�านักปฏิบัติการ 4  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 5  16   16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   842  48 890

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,049  20 1,069

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   735  34 769

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   768  15 783

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   589  20 609

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   739  47 786

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   522  44 566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   580  64 644

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  721  37 758

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   688  38 726

 รวม 1 8,453 0 387 8,841
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

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

ผู้ว่าการ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

จ�านวนบุคลากร
หน่วยงาน

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
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ผู้ว่าการ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

จ�านวนบุคลากร
หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  76   76

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
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

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

ผู้ว่าการ พนักงาน
ลูกจ้าง

รายเดือน
ลูกจ้าง

พื้นที่พิเศษ
รวม

จ�านวนบุคลากร
หน่วยงาน

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
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ผู้ว่าการ พนักงาน
ลูกจ้าง

รายเดือน
ลูกจ้าง

พื้นที่พิเศษ
รวม

จ�านวนบุคลากร
หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  74   74

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

การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทรายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ค่าใช้จ่ายรวมพนักงานและลูกจ้าง 3,655,949,040.66 4,096,374,732.82 4,164,130,256.43



3. โครงสร้างเงินทุน

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

PWA

$

PWA

$

PWA

$
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3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.

3.3 การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

 2559 2558 2557

ทุนประเดิม 2,204.44 2,204.44 2,204.44

งบประมาณอุดหนุน 30,919.65 30,919.65 30,919.65

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,728.48 2,740.89 (350.60)

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (137.97) (63.62) (26.26)

รวมทุน 37,714.60 35,801.36 32,747.23

 2559 2558 2557

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี

- - -

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน  953.81  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

1,000.00 - -

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 12,360.00 12,600.00 10,200.00

รวมหนี้เงินกู้ 14,313.81 12,600.00 10,200.00

 2559 2558 2557

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ 2,800.00 3,057.00 2,883.00

รวมเงินน�าส่งรัฐ 2,800.00 3,057.00 2,883.00

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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3.1 Capital and structure of PWA’s shareholders

3.2 PWA’s Loans

3.3 Remittance Payment

 2016 2015 2014

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) 4,728.48 2,740.89 (350.60)

Other components of owner’s equity (137.97) (63.62) (26.26)

Total Equity 37,714.60 35,801.36 32,747.23

 2016 2015 2014

Current portion of long-term loans 
 from financial institutions

- - -

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 12,360.00 12,600.00 10,200.00

Total Loans 14,313.81 12,600.00 10,200.00

 2016 2015 2014

Remittance Payment 2,800.00 3,057.00 2,883.00

Total Remittance 2,800.00 3,057.00 2,883.00

(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)



4. การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ

4.2 การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

 PWA cooperates with Pubic Private Partnership (PPP)

 that six projects have 500 million baht up.

PWA

$

PWA

$
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PWA

$
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4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ

ล�าดับ หมวดโครงการ
วงเงินเต็มโครงการ

(ล้านบาท)
กปภ.สาขา

 รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 11 โครงการแรกตามขนาดการลงทุน ปีงบประมาณ 2559 
  
 วงเงินเต็มโครงการ 6,064.595 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

พัทยา

สระแก้ว

สะเดา

หนองคาย

ระนอง

มุกดาหาร

กาฬสินธุ์

สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย

แม่สอด

นราธิวาส

ตราด

2,457.772
(เงินกู้)

817.937
(เงินอุดหนุน)

583.200
(เงินอุดหนุน)

386.644
(เงินอุดหนุน)

316.577
(เงินอุดหนุน)

310.564
(เงินอุดหนุน)

266.831
(เงินอุดหนุน)

253.500
(เงินอุดหนุน)

242.838
(เงินอุดหนุน)

225.303

203.429
(เงินอุดหนุน)

6,064.595

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา 
ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1-3 อ�าเภอปลวกแดง-นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง-ชลบุรี

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อ.สะเดา จ.สงขลา

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อ.เมือง-สระใคร
จ.หนองคาย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย จ.ระนอง 

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย จ.กาฬสินธุ์ (ยางตลาด) 
(กมลาไสย)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย 
(วาปีปทุม) จ.มหาสารคาม

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อ.แม่สอด จ.ตาก 
(ระยะที่ 2)

โครงการ กปภ.สาขานราธิวาส อ.เมือง-ยี่งอ จ.นราธิวาส

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายตราด (บ่อไร่) จ.ตราด

รวมทั้งสิ้น

ล�าดับ
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หมวดโครงการ
วงเงินเต็มโครงการ

(ล้านบาท)
กปภ.สาขา

 รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 10 โครงการ ปีงบประมาณ 2560 วงเงินเต็มโครงการ 4,288.675 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

น�้าพอง

ชลบุรี

ท่ามะกา

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

ปราจีนบุรี

นครพนม

ชุมแพ

กันตัง

ภูเขียว

1,386.643

935.428

754.593

527.04

288.791

167.158

76.989

72.418

49.000

30.615

4,288.675

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายน�้าพอง (ส่วนงานที่ 2-3)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา 
ระยะที่ 2

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่ามะกา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายชัยภูมิ - (บ้านเขว้า)

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอน
กบินทร์บุรี (หนองกี่)

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอนชุมแพ (ห้วยยาง)

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอนกันตัง (ควนกุน)

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอนภูเขียว (โอโล)

รวมทั้งสิ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ล�าดับ
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หมวดโครงการ
วงเงินเต็มโครงการ

(ล้านบาท)
กปภ.สาขา

 รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 10 โครงการ ปีงบประมาณ 2561 วงเงินเต็มโครงการ 8,785.602 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

ศรีสะเกษ

กันตัง

น่าน

พังงา

ก�าแพงเพชร

ระยอง

พังงา

10 โครงการ

3,242.531

1,890.709

1,700.00

571.629

348.284

287.815

226.907

209.079

167.158

141.49

8,785.602

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

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
พนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช)

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) บ้านฉาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - 
(ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกันตัง - (สิเกา -ปากเมง)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเมืองน่าน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพังงา - (ทับปุด)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายขาณุวรลักษบุรี

โครงการปรับปรุงกิจการประปาหลังการรับโอนบ้านฉาง
(นิคมพัฒนา) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายตะกั่วป่า

 รวมทั้งสิ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ล�าดับ
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4.2 การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

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

กิจกรรม
ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวันที่

บริษัทร่วมทุน เงื่อนไขสัญญา
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท)

1.1 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาปทุมธานีและสาขารังสิต
  จ. ปทุมธานี

1.2 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาฉะเชิงเทรา
 จ. ฉะเชิงเทรา 

25 ปี
31 ส.ค. 2538

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปาปทุมธานี
จ�ากัด

บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา 
จ�ากัด

4,337
(เงินลงทุนสัญญาเดิม)

775
(เงินลงทุนสัญญาใหม่)

654

- วันเริ่มซือ้ขายน�า้ประปา วันที ่15 ต.ค. 2541 ถงึ 14 ต.ค. 2566
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้ 

จะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด
ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี

- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ.สาขาปทุมธานี สาขารังสิต 
สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี

-  วันเริ่มซื้อขายน�้าประปา วันที่ 1 เม.ย. 2546 ถึง 31 มี.ค. 2571
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้

จะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด
ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี

- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา
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การร่วมด�าเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวน 6 โครงการ (ต่อ)
2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate-)2

กิจกรรม
ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวันที่

บริษัทร่วมทุน เงื่อนไขสัญญา
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท)

2.1 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา 
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาราชบุรีและ
 สาขาสมุทรสงคราม จ.ราชบุรี  
 และ จ.สมุทรสงคราม

2.2 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

2.3 งานให้เอกชนผลิตน�้าประปา
 เพื่อขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน
  และสาขาสมุทรสาคร
 จ.นครปฐม และ จ.สมทุรสาคร 

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

บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด

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

-  วันเริ่มซื้อขายน�้าประปา วันที่ 7 เม.ย. 2544 ถึง 6 เม.ย. 2574
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้

จะเปลี่ยนแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด
ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี

- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ.สาขาราชบุรี และ
 สาขาสมุทรสงคราม

-  วนัเริม่ซือ้ขายน�า้ประปา วันที ่15 ธ.ค. 2543 ถงึ 14 ธ.ค. 2568
-  ก�าลงัการผลติสงูสดุ น�า้ผวิดนิจ�านวน 16,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั 

และ น�้า RO จ�านวน 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้

จะเปลี่ยนแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด
ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี

- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ.สาขาภูเก็ต

-  วันเริ่มซือ้ขายน�า้ประปา วันที ่21 ก.ค. 2547 ถงึ 20 ก.ค. 2577
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้

จะเปลี่ยนแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด
ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี

- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ.สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย 
สาขาสมุทรสาคร และสาขานครปฐม 
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8 การร่วมด�าเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�านวน 6 โครงการ (ต่อ)

3. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)3

กิจกรรม
ระยะเวลาของ
สัญญา/ลงวันที่

บริษัทร่วมทุน เงื่อนไขสัญญา
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท)

3.1 งานให้เอกชนผลติน�า้ประปา
 เพือ่ขายให้แก่ กปภ. 
 สาขาระยอง จ.ระยอง

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เทียม

593 -  วันเริ่มซือ้ขายน�า้ประปา วันที ่12 ก.ค. 2549 ถงึ 11 ต.ค. 2574
-  ก�าลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-  ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณและอตัราค่าน�า้

จะเปลี่ยนแปลงทกุปี ตามดชันรีาคาผูบ้รโิภค และมกีารก�าหนด
ปริมาณน�้าซื้อขั้นต�่าของทุกปี

- พื้นที่จ�าหน่ายน�้า คือ กปภ.สาขาระยอง

หมายเหตุ : 1 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กปภ. ในระบบผลิตและระบบจ�าหน่ายน�้าประปา โดยเอกชนด�าเนินการออกแบบ 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) เป็นโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้าประปา และโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จโดย กปภ. จะให้เอกชนเป็นผู้ผลิตน�้าประปาขาย 
ให้แก่ กปภ.
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1. Public Private Partnership (PPP) in the term of BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)1

Activity
Period of
contract

Year/Dated

Private company
Jointly invested

Conditions in the contractThe Value of Project.
(Million baht)

1.1 The private joint venture
  produces the pipewater
  in order to sell for   
 PathumThani,
 Rangsit Water Supply  
 Project (BOOT).

1.2  The private joint venture
  produces the pipewater
  in order to sell for   
 Chachoengsao Water
 Supply Project (BOOT).

25 years
31 August 

1995

25 years
9 November 

1980

PathumThani Water 
Supply Co., Ltd.

Chachoengsao Water
Supply Project (BOOT).

4,337
(An old investment

of contract)

775
(The new investment

of contract)

654 
(The new investment

of contract)

- The contract has commenced from 15 October 1998  
to 14 October 2023.

- The maximum of production capacity equals to 
288,000 cubic meter per day.

- The water pipe price rate from the specified 
calculation formula and the water price rate 
changes every year according to the customer 
index and the minimum water quantity purchased 
are determined.

- The distribution area are PathumThani, Rangsit, 
Klongluang and Thanyaburi Water Supply.

- The contract commenced from 1 April 2003 to 
31 March 2028.

 The maximum of production capacity equals to 
37,200 cubic meter per day.

- The water pipe price rate from the specified 
calculation formula and the water price rate  
changes every year according to the customer index 
and the minimum water quantity purchased are 
determined.

- The distribution area are Chachoengsao Water Supply.

4.2 PWA cooperates with Pubic Private Partnership (PPP)

 that six projects have 500 million baht up. 
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0 2. The private joint venture in the form of BOO (Build-Own-Operate)2

Activity

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

-  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 distr ibut ion area is Ratchabur i 
Waterworks and Samut Songkhram Waterworks.

-  The sale contract commences 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.

Period of
contract

Year/Dated

Private company
Jointly invested

Conditions in the contractThe Value of Project.
(Million baht)
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Activity

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 sale contract commences 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, the minimum purchased of water quantity 
are determined.

- Omnoi Waterworks and Nakhorn Prathom Waterworks.

Period of
contract

Year/Dated

Private company
Jointly invested

Conditions in the contractThe Value of Project.
(Million baht)
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Activity

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 - 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 Rayong Waterworks.

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

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.

Period of
contract

Year/Dated

Private company
Jointly invested

Conditions in the contractThe Value of Project.
(Million baht)
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5. ผลการด�าเนินงานขององค์กร

5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 Financial Analysis Report



รายงานประจ�าปี 2559 / การประปาส่วนภูมิภาค094

5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2559

 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นด�าเนินงาน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ใช้น�้าประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และมุ่งเน้นขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อขยายโอกาสการใช้น�้าประปาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนเมือง โดยในปี 2559 ด�าเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับท่ี 2) 
ปี 2555 – 2559 (ทบทวนปี 2557 – 2559) โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ผ่านโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปี จ�าแนกตามเสาหลักของแผนยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 ด้านการผลิตจ่ายน�้า เสาหลักที่ 2 ด้านการบริการลูกค้า 
เสาหลักที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสาหลักที่ 4 ด้านทรัพยากรบุคคล และฐานการเงินและการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ ดังนี้

 1.  ด้านการผลิตจ่ายน�้า มีการผลิตน�้า 1,675.552 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 4.59 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
และจ�าหน่ายน�้า 1,220.680 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 3.34 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการประชาชนจ�านวน 
4,126,172 ครัวเรือน หรือ 12,378,516 คน กปภ. ด�าเนินการเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น 
ประกอบด้วย

  การจัดหาน�้าดิบให้เพียงพอ ด�าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน�้า จ�านวน 27 โครงการ ประกอบด้วย 
การวางท่อส่งน�้าดิบ วางท่อส่งน�้าเสริมแรงดัน ปรับปรุงแหล่งน�้า ขุดสระพักน�้าดิบ เจาะบ่อบาดาล มีบ่อพักน�้าของตนเอง 
ท�า MOU กบัชลประทาน เพ่ือรองรบัการผลติจ่ายน�า้ให้ประชาชนอย่างพอเพยีง นอกจากนี ้ได้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมในคณะกรรมการ
ลุ่มน�้าทั้ง 25 ลุ่มน�้า รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะท�างานในการจัดการน�้าร่วมกับจังหวัด

  การขยายก�าลังการผลิตให้เพียงพอ และพัฒนากระบวนการผลิตน�้าให้ได้มาตรฐานสากล ด�าเนินการปรับปรุง
ขยายระบบประปา จ�านวน 20 โครงการ เพื่อเพ่ิมก�าลังผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมท้ังมีการลงทุน 
ในการด�าเนนิโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดการน�า้สะอาด (Water Safety Plan) ตามหลกัสากลหรอืมาตรฐานองค์การอนามยัโลก 
(WHO) เพื่อให้ผู้ใช้น�้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การติดตั้งและพัฒนาระบบ SCADA เพื่อให้สามารถควบคุมระบบผลิตจ่ายน�้า 
ระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
มีความพร้อมในการผลิตจ่ายน�้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก�าจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  การบรหิารจัดการระบบจ�าหน่าย บรหิารจัดการแรงดนัน�า้ประปาให้ได้มาตรฐาน เพือ่ให้บรกิารผูใ้ช้น�า้จ�านวน 4,129,057 
ราย ซึ่งในปี 2559 กปภ. สามารถเพิ่มจ�านวนผู้ใช้น�้ารายใหม่ จ�านวน 219,008 ราย ซึ่งเป็นการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้น�้าในพื้นที่บริการ
เดิม และจากโครงการวางท่อขยายเขตไปยังพื้นที่ห่างไกล โดยบริหารจัดการแรงดันน�้า ควบคู่กับการควบคุมปริมาณน�้าสูญเสีย
ด้วยระบบ DMA (District Metering Area) เชื่อมโยงกับระบบ SCADA และ GIS และลงทุนเปลี่ยนท่อเก ่า 
ที่มีอายุใช้งานนานเกินอายุเฉลี่ย ในโครงการปรับปรุงเส้นท่อ รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนมาตรวัดน�้าหลัก และมาตรผู้ใช้น�้า

 2.  ด้านการบริการลูกค้า กปภ. ให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ โดยรับฟังเสียงจากลูกค้า 
เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า และจัดท�าคู่มือในการให้บริการ 
I Care Model เพือ่ให้การปฏบิตังิานในพ้ืนที ่กปภ.สาขา 234 แห่ง มมีาตรฐานเดยีวกนั น�าระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการสนับสนนุ
ลูกค้าในการท�าธุรกรรมกับ กปภ. เช่น จัดท�า Application “อีซ่ีบิล” (Easybills) เพื่อให้ลูกค้าท่ัวประเทศสามารถ 
ช�าระค่าน�้าประปาของ กปภ.สาขา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบการหักเงินในบัญชีธนาคาร 
ตัดจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต PWA Mobile Application 1662 เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศค้นหาข้อมูลข่าวสาร และติดต่อ
รับบริการจาก กปภ. ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโครงการเติมใจให้กัน 
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โดยผู้บริหาร และพนักงานออกเยี่ยมเยียนลูกค้า และซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านลูกค้า โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ 
รวมถึงโครงการสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพื้นที่บริการ ผ่านโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (CSR) ได้แก่ 
โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�้าของชุมชนให้ส่วนรวม 
โครงการปลูกป่าต้นน�้าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยลดผลกระทบจาก 
ภาวะโลกร้อน และโครงการยุวประปาประหยัดน�้า เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

 3.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิต การลดน�้าสูญเสีย การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันและ
ควบคุมคุณภาพน�้า โดยการพัฒนาระบบ GIS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูล 
ท่ีทันสมัย พัฒนาระบบ CIS เชื่อมโยงการให้บริการลูกค้า 71 สาขา Mobile Application ค้นหามาตรวัดน�้า โปรแกรม 
ประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน�้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถระบบการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนๆ โดยการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ และจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานภายใน กปภ. ให้เกิดความคล่องตัว 
และด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองภายนอก กปภ. โครงการบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย โครงการฝึกอบรมซอฟต์แวร์มาตรฐาน และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงาน

 4.  ด้านทรัพยากรบุคคล การด�าเนินงานประกอบด้วย

  กปภ. วางแผนและสรรหาอัตราก�าลังให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร มีการจ้างท่ีปรึกษาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยทบทวนกรอบอัตราก�าลังและการจัดท�าแผนจัดสรรอัตราก�าลัง 
เพื่อให้มีอัตราก�าลังเพียงพอสอดคล้องกับบทบาทภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
มีการประเมินความต้องการอัตราก�าลังด้วยวิธีวิเคราะห์กระบวนการท�างาน (Work Flow Analysis) เพื่อให้สามารถควบคุม
สัดส่วนบุคลากรต่อผู้ใช้น�้า และสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ด�าเนินงาน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ อีกทั้ง มีการประเมิน
ขีดความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางองค์กร เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
เพื่อน�าไปจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร และการเตรียมความพร้อมบุคลากรในปี 2560 

  การพัฒนาองค์ความรูภ้ายในองค์กร การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เพือ่น�าไปปฏบัิตสิ�าหรบัพนกังานทกุระดบั โดย
การเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบ E-learning โดยจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ จ�านวน 44 เรื่อง แบ่งเป็น 11 หมวด อาท ิ
ระบบประปา วิศวกรรมและก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน เป็นต้น รวมถึงมีการส่งเสริม การปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการท�างาน และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และจัดให้มีการคัดเลือก และมอบรางวัล จ�านวน 39 ผลงาน 
ซึ่งผลงานนวัตกรรมของ กปภ. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในปี 2559 จ�านวน 2 ผลงาน ได้แก่ ระบบแจ้งเตือน 
ความผิดปกติการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่านระบบคลาวด์ และชุดควบคุมระยะไกลสั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้
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5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ภาพรวมการด�าเนินงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นองค์กรที่ให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชน ซึ่งได้มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร 

อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของน�้าประปา และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ปัจจุบันได้แบ่งสาย 
การปฏิบัติงานออกเป็น 5 ภาค หน่วยงานสนับสนุน 10 เขต หน่วยปฏิบัติการและบริการ 234 สาขา และหน่วยบริการย่อย 
357 หน่วย ในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อท�าหน้าที่ส�ารวจ 
จัดหาแหล่งน�้าดิบ ผลิต จัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปา 24 ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพน�้าประปา พัฒนาระบบผลิต 
และจ่ายน�้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ในปี 2559 กปภ. ด�าเนินงานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับท่ี 2 (ปี 2555 - 2559) โดยเป้าหมาย 
การด�าเนินงานนั้น มุ่งเน้นการมีระบบผลิตจ่ายน�้า และการบริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้รับ 
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์ของ กปภ. ให้เป็นองค์กรชั้นน�า ตามที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” (Customers are delighted with water quality and excellent  
services) ทัง้น้ี องค์กรให้ความส�าคญัในการปลกูฝังพนกังานทกุคน ให้มคีวามเข้าใจแนวทางการด�าเนนิงานไปสูว่ฒันธรรมองค์กร
ที่เป็นคุณลักษณะเด่นขององค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization-HPO) รวมท้ังเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ กปภ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ซ่ึงคอร์รัปชัน 
อย่างแท้จริง

ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน 
กปภ. มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส�าคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นร้อยละ 40.20 และได้น�าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและ 
ปรบัปรงุใหม่โดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
(IFRS) โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 
ข้อ 3 (3.5 และ 4.5)

ผลการด�าเนินงานของ กปภ. ในปี 2559 มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�านวน 4,713.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2558 จ�านวน 6,111.73 ล้านบาท ลดลง 1,398.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.89 โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน 
จ�านวน 5,614.62 ล้านบาท ลดลง 1,353.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จ�านวน 
6,968.38 ล้านบาท
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รายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2559 จ�านวน 27,795.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 699.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58  
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนเนือ่งจากในปีนีม้รีายได้จากการจ�าหน่ายน�า้และบรกิารสทุธ ิเพิม่ขึน้ 698.56 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.80 
สาเหตุส่วนหนึ่งจากเป็นผลจากปริมาณการจ�าหน่ายน�้าเพิ่มขึ้น จ�านวน 46 ล้านลูกบาศก์เมตร และรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ  
เพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05

รายได้จากการด�าเนินงาน

ปี

2559

ปี

2558

25,680.45 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ 24,981.89

2,115.07 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ 2,114.00

27,795.52 รวม 27,095.89

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการด�าเนินงาน

92.39% 7.61%

2559

92.20% 7.80%

2558
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 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน จ�านวน 22,180.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,053.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.20 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิตเพิ่มข้ึน 1,452.58 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 29.38 เน่ืองจากค่าสารเคมี ค่าวัสดุการผลิต ค่าซ้ือน�้าจากเอกชนเพิ่มข้ึนตามสัญญาและตามปริมาณจ�าหน่ายน�้า 
ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการอัตราน�้าสูญเสียในการค�านวณประมาณการหนี้สินจาก 
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าจ้างและบริการเพิ่มขึ้นจ�านวน 73.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.09 เป็นผลมาจาก กปภ.  

28.84%

24.56%

21.31%

21.16%

18.44%

20.17%

9.39%

10.47%

3.97%

4.01%

6.47%

7.14%

7.80%

8.41%

3.78%

4.08%

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ปี

2559

ปี

2558

6,396.91 วัสดุการผลิต 4,944.33

4,726.06 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,258.10

4,089.78 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 4,059.01

2,082.31 ค่าไฟฟ้า 2,106.79

880.25 ค่าจ้างและบริการ 806.88

1,435.91 วัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง 1,436.44

1,730.75 ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ 1,693.75

838.93 อื่นๆ 822.20

22,180.90 รวม 20,127.50

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

2559

2558
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18.94%

19.65%

15.83%

17.73%

32.85%

29.49%

8.00%

6.51%

13.47%

12.33%

6.65%

6.51%

0.28%

0.18%

3.98%

7.60%

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ปี

2559

ปี

2558

316.10 รายได้เงินปันผล 322.18

264.16 รายได้อื่น  290.61

548.15 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี 483.42

133.57 รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี 106.68

224.72 รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี 202.16

110.93 รายได้ค่าปรับ 106.77

4.62 รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ 2.93

66.35 ดอกเบี้ยรับ 124.54

1,668.60 รวม 1,639.29

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

2559

2558

ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน จึงให้ความส�าคัญในการควบคุม 
หรือลดน�้าสูญเสีย โดยได้มีการจ้างบริหารจัดการลดน�้าสูญเสียต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และการซ่อมบ�ารุงระบบประปา 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เพิ่มขึ้นจ�านวน 467.96 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 10.99 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพ่ิมข้ึน 30.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 และค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น 16.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.03
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ปี

2559

ปี

2558

5.90 เงินค่าปรับจ่ายคืน 31.05

3.94 ต้นทุนวัสดุจ�าหน่าย 5.45

116.35 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 99.45

(13.06) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ (36.33)

42.01 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 23.71

155.14 รวม 123.33

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

3.80% 2.54% 74.99% -8.41% 27.08%

2559

25.18% 4.42% 80.63% -29.45% 19.23%

2558

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น 31.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.79 เม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 23.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.06 ขาดทุนจากการจ�าหน่าย
สนิทรัพย์ เพิม่ขึน้ 16.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ค่าใช้จ่ายอืน่ เพิม่ข้ึน 18.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.18 ค่าปรบัจ่ายคนื 
ลดลง 25.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.00 และต้นทุนวัสดุที่จ�าหน่าย ลดลง 1.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.71 

 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงานปี 2559 เพิ่มขึ้น 29.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยในปีนี้ มีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 64.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.39 รายได้รับบริจาคจากเอกชน
ตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 26.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.21 รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 22.56 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.16 และรายได้เงินปันผลลดลง 6.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.89 เนื่องจาก บริษัท จัดการและ 
พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 จ�านวน 167.20 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 6.69 ล้านบาท (ในช่วงปีงบประมาณ 2559 ของ กปภ.) และมีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 
จ�านวน 133.76 ล้านบาท ลดลง 13.39 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 26.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.10 และรายได้ดอกเบี้ยรับ
ลดลง 58.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.72 
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 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 106,901.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 9,480.22 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.73 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 
 1.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 7,200.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึน 
ในอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 2.  สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 3,381.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.16
 3.  สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 1,064.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.51 ประกอบด้วย 
  3.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 1,998.06 ล้านบาท ลดลง 1,664.60 ล้านบาท คิดเป็น 
   ร้อยละ 45.45 
  3.2  เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 1,976.39 ล้านบาท ลดลง 433.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18  
   ประกอบด้วย
   - เงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้า กปภ. จ�านวน 1,476.39 ล้านบาท 
   -  เงินฝากธนาคารเพื่อค�้าประกันสวัสดิการพนักงาน จ�านวน 500 ล้านบาท
  3.3  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,004.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,018.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.30

สินทรัพย์

ปี

2559

ปี

2558

85,215.15 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 78,014.25

6,271.66 สินทรัพย์หมุนเวียน 7,336.50

12,243.36 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 8,861.85

1,115.23 เงินลงทุนระยะยาว 1,115.23

2,056.01 อื่นๆ 2,093.36

106,901.41 รวม 97,421.19

79.71% 11.46% 1.92%5.87% 1.04%

2559

80.09% 9.10% 2.15%7.52% 1.14%

2558

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
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หนี้สิน

ปี

2559

ปี

2558

11,534.61 หนี้สินหมุนเวียน 8,616.97

13,614.93 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 14,160.32

12,360.00 พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 12,600.00

17,533.23 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 15,003.41

2,264.62 รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ 2,066.90

3,407.18 รายได้รับบริจาคจากราชการรอการรับรู้ 2,372.80

1,363.90 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,257.62

4,166.49 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาฯ 3,671.95

1,944.95 เงินประกันการใช้น�้าและประกันตัวพนักงาน 1,835.10

953.81 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00

43.08 อื่นๆ 34.77

69,186.80 รวม 61,619.84

หนี้สิน

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

13.98% 20.45% 3.35% 2.04%22.98% 24.35% 3.85% 5.96% 2.98% 0.00% 0.06%

2559

2558
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 หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ�านวน 69,186.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึน 
7,566.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1.  หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,917.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.86 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เพิ่มขึ้น 1,175.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.81 พันธบัตรก�าหนดช�าระภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน
อื่น เพ่ิมขึ้น 533.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.32 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มข้ึน 14.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04  
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 39.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 เงินโบนัสกรรมการ 
และพนักงานค้างจ่าย ลดลง 174.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.99 และเงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย เพิ่มข้ึน 336.10 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 17.11 
 2.  เงินประกันการใช้น�้าและเงินประกันตัวพนักงาน เพิ่มขึ้น 109.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 เนื่องจากผู้ใช้น�้า 
เพิ่มขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งเพิ่มขึ้น
 3.  รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 2,529.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.86 ตามหลักเกณฑ์การบันทึก 
บัญชีเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ส�าหรับโครงการใหม่ท่ีเกิดขึ้นในปีเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยแสดงไว้เป็น 
รายได้เงนิอดุหนุนรอการรบัรูใ้นส่วนของหนีส้นิไม่หมนุเวยีน และทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้จากเงนิอดุหนนุรฐับาลตามอายกุารใช้งาน
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา
 4.  รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มข้ึน 197.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 และรายได้รับบริจาค 
จากราชการรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 1,034.38 คิดเป็นร้อยละ 43.59 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาค 
จากการรับโอนทรัพย์สนิ เป็นรายได้รบับรจิาคภาคเอกชนและราชการรอการรบัรู ้ ในส่วนของหนีส้นิไม่หมนุเวยีน โดยทยอยรบัรู ้
เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา 
 5.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 106.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.45 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน
จะได้รับจากการท�างานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 6. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 545.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน 
 7. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน เพิ่มข้ึน 494.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.47 เนื่องจาก 
กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการ 
อัตราน�้าสูญเสียในการค�านวณประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
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 ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2559 มีจ�านวนรวมท้ังสิ้น 37,714.60 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 1,913.24 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.34 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 4,728.48 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 1,987.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.52 
เกิดจากโอนผลก�าไรส�าหรับปี 2559 จ�านวน 4,787.69 ล้านบาท หักด้วยน�าเงินส่งรัฐ ปี 2559 จ�านวน 2,800.10 ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
 กปภ. มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�าคัญส�าหรับปี 2559 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 
3,921.23 ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้จ�านวน 17,533.23 ล้านบาทและพันธบัตร กปภ. จ�านวน 13,360 ล้านบาท 
 การใช้ไปของเงินทุนท่ีส�าคัญได้แก่ เงินสดในการด�าเนินงานจ�านวน 1,998.06 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
จ�านวน 85,215.15 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�านวน 12,243.36 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นจ�านวน 1,115.23 ล้านบาท

ส่วนของทุน

ปี

2559

ปี

2558

2,204.44 ทุนประเดิม 2,204.44

30,919.65 งบประมาณอุดหนุน  30,919.65

4,728.48 ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 2,740.89

(137.97) องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (63.62)

37,714.60 รวม 35,801.36

ส่วนของทุน

5.85% 12.54%81.98% -0.37%

2559

6.16% 7.66%86.36% -0.18%

2558
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แหล่งที่มาของเงินทุน
 หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,921.23 2,745.85

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 17,533.23 15,003.41

รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้ 2,264.62 2,066.90

รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้ 3,407.18 2,372.80

พันธบัตร กปภ. 13,360.00 12,600.00

- ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี 1,000.00

- ก�าหนดช�าระมากกว่า 1 ปี 12,360.00 12,600.00

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
 หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

เงินสดในการประกอบการ 1,998.06 3,662.66

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  85,215.15 78,014.25

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 12,243.36 8,861.85

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2559 มีจ�านวน 1,998.06 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,664.60 ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับปี 2558 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) - สุทธิ ปี 2559

กิจกรรมด�าเนินงาน 13,014.60

กิจกรรมลงทุน (14,168.52)

กิจกรรมจัดหาเงิน (510.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (1,664.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 3,662.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,998.06

 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ส�าหรับปี 2559  มีจ�านวน 13,014.60 ล้านบาท ประกอบด้วย
 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน จ�านวน 11,770.84 ล้านบาท 
รายการที่ส�าคัญ ได้แก่ เงินสดรับจากก�าไรสุทธิจ�านวน 4,787.69 ล้านบาท และจากรายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับป ี
ที่ไม่ใช่เงินสด จ�านวน 6,983.15 ล้านบาท ได้แก่ รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 
และหนี้สินด�าเนินงานจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจ�านวน 14,168.52 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 510.68 ล้านบาท เนื่องจาก กปภ. น�ารายได้ส่งรัฐ 2,464 ล้านบาท 
จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 908.92 ล้านบาท หนี้สินจากสัญญาเช่าจ�านวน 1,929.53 ล้านบาท และเงินรับจากงบประมาณอุดหนุน
รัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 3,077.96 ล้านบาท และรับเงินจากพันธบัตรและเงินกู้ยืมระยะยาว 1,713.81 ล้านบาท
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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 in 
connection with water supply with the commitment is 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 357 sub-branches in  
74 provinces (except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan). Its main tasks include conducting 
surveys, providing raw water sources, producing, delivering and distributing 24-hour water supply 
coupled with improving the quality of water supply as well as developing water supply and distribution 
systems to be efficient and effective with customer-centric approach.
 In 2016, PWA has continued to focus on the implementation of the strategic plan (2014-2016) 
(Phase 2) with a goal to have high efficiency of water supply system and customer service excellence 
so as to provide people in regional areas with a good quality of service thoroughly and adequately. 
The image of PWA has also been adjusted to become a leading organization according to the vision 
“Customers are delighted with quality and excellent services”. The organization places great importance 
on cultivating all employees to understand working approaches towards corporate cultures, which are 
regarded as outstanding features of High Performance Organization (HPO), and focuses on creating 
a corporate culture of working with honesty, transparency and rejecting all kinds of corruption to ensure 
that PWA is a true transparent organization.
 
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 2016 and the statement of comprehensive income for the year ended 
30 September 2016 as presented in the Notes to the financial statements for the year ended  
30 September 2016, clause 3 (3.5 and 4.5).
 From its operation in 2016, PWA has net income amounted to Baht 4,713.35 million, when compared 
with Baht 6,111.73 million in 2015, there was an decrease of Baht 1,398.38 million or 22.89 percent.  
While the operating profit of 2016 was Baht 5,614.62 million, decreased Baht 1,353.76 million or  
19.43 percent when compared to Baht 6,968.38 million in 2015.
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 The operating income for the year 2016 amounted to Baht 27,795.52 million, an increase of 
Baht 699.63 million or 2.58 percent when compared to the previous year due to the increase in revenue 
from water sale and service of Baht 698.56 million or 2.80 percent, as a result partially of an increase 
quantity of water sale of 46 million cubic meters and installation and piping revenue increased by 
Baht 1.07 million or 0.05 percent.

Operating Income

Year

2016

Year

2015

25,680.45 Income from sales and service 24,981.89

2,115.07 Income from installation and piping 2,114.00

27,795.52 Total 27,095.89

Revenue and expense

Operating Income

92.39% 7.61%

2016

92.20% 7.80%

2015
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28.84%

24.56%

21.31%

21.16%

18.44%

20.17%

9.39%

10.47%

3.97%

4.01%

6.47%

7.14%

7.80%

8.41%

3.78%

4.08%

Operating expense

Year

2016

Year

2015

6,396.91 Material for production 4,944.33

4,726.06 Depreciation and amortization 4,258.10

4,089.78 Expense for employees 4,059.01

2,082.31 Electricity 2,106.79

880.25 Wages and service fee 806.88

1,435.91 Supplies and maintenance 1,436.44

1,730.75 Installation and piping costs 1,693.75

838.93 Other expenses 822.20

22,180.90 Total 20,127.50

Operating expense

2016

2015

 The operating expenses of Baht 22,180.90 million had increased Baht 2,053.40 million or  
10.20 percent from the previous year due to the increase in core expenses comprising material costs 
increased by Baht 1,452.58 million or 29.38 percent as a result of the increased costs of chemicals,  
material costs used in the production, the purchasing costs of water from private sector increased  
according to the contracts and the increased quantity of water supply including changes in assumptions 
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for estimated loss rates in the calculation of provision for joint venture agreement. Wages and services 
had increased Baht 73.37 million or 9.09 percent resulted from the increase in the efficiency of PWA 
service to the people. PWA had placed importance to control or reduce water loss through a contracted 
management team to reduce the continual loss of water on a long-term basis. The maintenance cost 
of water supply system, the cost of drought resolution as well as the depreciation and amortization  
increased Baht 467.96 million or 10.99 percent. While personnel expenses increased Baht 30.77 million 
or 0.76 percent and other operating expenses increased Baht 16.73 million or 2.03 percent.

18.94%

19.65%

15.83%

17.73%

32.85%

29.49%

8.00%

6.51%

13.47%

12.33%

6.65%

6.51%

0.28%

0.18%

3.98%

7.60%

Non-operating income

Year

2016

Year

2015

316.10 Income from dividend 322.18

264.16 Other income  290.61

548.15 Unearned government fund income 483.42

133.57 Unearned private sector donation income 106.68

224.72 Unearned private sector donation income 202.16

110.93 Penalty income 106.77

4.62 Income from compensation and penalty 2.93

66.35 Interest 124.54

1,668.60 Total 1,639.29

Non-operating income

2016

2015
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 Non-operating income for the year 2016 increased Baht 29.31 million or 1.79 percent when 
compared to the previous year. As for this year, PWA had an increase in the unearned government 
fund income of Baht 64.73 million or 13.39 percent. The unearned donation income from private sector 
increased Baht 26.89 million or 25.21 percent while the unearned donation from public sector  
increased Baht 22.56 million or 11.16 percent, and the dividend income decreased Baht 6.08 million  
or 1.89 percent based on a declaration of dividend (during the fiscal year 2016 of PWA) of 
the Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited of Baht 167.20 million, 
increased Baht 6.69 million, followed by a declaration of 2016 interim dividend Baht 133.76 million, 
decreased Baht 13.39 million. The other income decreased Baht 26.45 million or 9.10 percent and 
the interest income decreased Baht 58.19 million or 46.72 percent.

Non-operating expense

Year

2016

Year

2015

5.90 Penalty refund 31.05

3.94 Cost of material to be sold 5.45

116.35 Loss on sales of assets 99.45

(13.06) Loss on asset revaluation (36.33)

42.01 Other expense 23.71

155.14 Total 123.33

Non-operating expense

3.80% 2.54% 74.99% -8.41% 27.08%

2016

25.18% 4.42% 80.63% -29.45% 19.23%

2015

Non-operating expenses increased Baht 31.81 million or 25.79 percent when compared to the 
previous year due to the increase in loss on asset revaluation of Baht 23.27 million or 64.06 percent 
and the increase in loss on asset disposal of Baht 16.90 million or 17 percent. Other expenses increased 
Baht 18.30 million or 77.18 percent. The return penalty decreased Baht 25.15 million or 81.00 percent 
and the material costs decreased Baht 1.51 million or 27.71 percent. 
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  The total assets as of 30 September 2016 were Baht 106,901.41 million, an increase of 
Baht 9,480.22 million or 9.73 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 7,200.90 million or 9.23 percent,  
   mainly an increase in building and construction.
  2.  Assets under construction increased Baht 3,381.51 million or 38.16 percent.
  3.  Current assets decreased Baht 1,064.84 million or 14.51% consisting of 
   3.1  Cash and cash equivalents of Baht 1,998.06 million, a decrease of Baht 1,664.60 million 
        or 45.45 percent.
   3.2  Restricted bank deposits of Baht 1,976.39 million, a decrease of Baht 433.79 million 
       or 18 percent comprising
       -  Deposits and benefits from PWA water usage guarantee fund amounted to 
        Baht 1,476.39 million.
       -  Bank deposit to guarantee employee welfare of Baht 500 million
   3.3  Accounts receivable and other receivables amounted to Baht 2,004.77 million, 
       an increase of Baht 1,018.68 million or 103.30 percent.

Assets

Year

2016

Year

2015

85,215.15 Property, plant and equipment-Net 78,014.25

6,271.66 Current Assets 7,336.50

12,243.36 Assets under construction 8,861.85

1,115.23 Long-term investment 1,115.23

2,056.01 Others 2,093.36

106,901.41 Total 97,421.19

Financial status

Assets

79.71% 11.46% 1.92%5.87% 1.04%

2016

80.09% 9.10% 2.15%7.52% 1.14%

2015
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Liabilities

Year

2016

Year

2015

11,534.61 Current liabilities 8,616.97

13,614.93 Financial lease liabilities 14,160.32

12,360.00 PWA Bond 12,600.00

17,533.23 Unearned government fund income 15,003.41

2,264.62 Unearned private sector donation income 2,066.90

3,407.18 Unearned private sector donation income 2,372.80

1,363.90 Employee benefit obligation 1,257.62

4,166.49 Provision on joint venture agreement 3,671.95

1,944.95 Fund to guarantee water usage and employee’s position 1,835.10

953.81 Long-term loan from financial institutes 0.00

43.08 Others 34.77

69,186.80 Total 61,619.84

Liabilities

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

13.98% 20.45% 3.35% 2.04%22.98% 24.35% 3.85% 5.96% 2.98% 0.00% 0.06%

2016

2015
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 Total liabilities as at 30 September 2016 were Baht 69,186.80 million, increased Baht 7,566.96 million 
or 12.28 percent from the previous year. The details were as follows:

 1. An increase in the current liabilities of 2,917.64 million baht or 33.86 percent comprising  
an increase of trade accounts payable and other accounts payable of Baht 1,175.38 million baht or 
42.81 percent, an increase of bonds due within one year Baht 1,000 million, an increase of other current 
liabilities of Baht 533.18 million or 57.32 percent, an increase of accrued expenses of Baht 14.71 million 
or 1.04 percent, an increase of liabilities under financial lease due within one year of Baht 39.65 million 
or 7.86 percent, a decrease of Board of Directors and employees’ deferred bonus of Baht 174.20 million 
or 26.99 percent and an increase of the remittance payables to the Ministry of Finance of 
Baht 336.10 million or 17.11 percent.

 2. Fund to guarantee water usage and to guarantee employees’ position has an increase of 
Baht 109.85 million or 5.99 percent due to an increased number of water users and new employees 
and employees under rotation from which more guarantee has been required.

 3. Unearned government fund income has an increase of Baht 2,529.82 million or 16.86 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.

 4. Unearned private sector donation income has an increase of Baht 197.72 million or 9.57 per cent, 
and unearned public sector donation income has an increase of 1,034.38 or 43.59 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.  Employee benefit obligation has an increase of Baht 106.28 million or 3.45 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.

 6. Liabilities under the financial lease have a decrease of Baht 545.39 million or 3.85 percent 
because PWA has to comply with Thai Accounting Standard 17 (TAS 17) on Leases (Revised 2015), 
which PWA has been affected by the joint venture agreement. 

 7. Provision on private joint venture agreements has a decrease of Baht 494.54 million or 13.47  
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, the increase of liabilities in 2016 has been due to 
the change in the assumptions on estimating the rate of loss water in the calculation of provision from 
joint venture investment.
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Equities

Year

2016

Year

2015

2,204.44 Capital 2,204.44

30,919.65 Contribution from the government  30,919.65

4,728.48 Unappropriated retained earnings 2,740.89

(137.97) Other components of equity (63.62)

37,714.60 Total 35,801.36

Equities

5.85% 12.54%81.98% -0.37%

2016

6.16% 7.66%86.36% -0.18%

2015

 The equities as at 30 September 2016 totaled Baht 37,714.60 million, an increase of 
Baht 1,913.24 million or 5.34 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 4,728.48 million, an increase of Baht 1,987.59 
million or 72.52 percent as a result of the transfer of 2016 gain or loss amounting to Baht 4,787.69 million, 
less income contributed to the government of Baht 2,800.10 million.
 
Sources and uses of funds

 PWA has a significant source of funding for 2016, consisting of trade accounts payable and 
other payables of Baht 3,921.23 million, pending subsidy receipts of Baht 17,533.23 million and 
PWA bonds of Baht 13,360 million.

 Major capital uses include: Operating cash of Baht 1,998.06 million, property, plant and equipment 
of Baht 85,215.15 million, assets under construction of Baht 12,243.36 million, investments in associates 
and other long-term investments amounting to Baht 1,115.23 million.
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Sources of funds
Unit: Million Baht

2016 2015

Accounts payable-trade and others 3,921.23 2,745.85

Unearned government fund income 17,533.23 15,003.41

Unearned private sector donation income 2,264.62 2,066.90

Unearned public sector donation income 3,407.18 2,372.80

PWA bonds 13,360.00 12,600.00

- Maturing within 1 year 1,000.00

- Maturing over 1 year 12,360.00 12,600.00

Uses of funds
Unit: Million Baht

2016 2015

Operating cash 1,998.06 3,662.66

Property, plants and equipment  85,215.15 78,014.25

Assets under construction 12,243.36 8,861.85

Change in cash flow
Cash and cash equivalents at the end of 2016 were Baht 1,998.06 million, a decrease of 

Baht 1,664.60 million when compared to 2015, and details of the change are summarized as follows:
Unit: Million Baht

Cash Flow Received (Paid) – Net 2016

Operating activities 13,014.60

Investment activitie (14,168.52)

Financing activities (510.68)

Cash and cash equivalents – Net increase (1,664.60)

Cash and cash equivalents at the beginning 3,662.66

Cash and cash equivalents at the end of 1,998.06

Net cash received from operating activities for the year 2016 amounted to Baht 13,014.60 million 
consisting of:

Operating profit before changes in operating assets and liabilities amounted to Baht 11,770.84  
million. Major items were cash received from net profit of Baht 4,787.69 million and from yearly  
adjustment of non-cash profits amounting to Baht 6,983.15 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 14,168.52 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 510.68 million since PWA contributed revenue to  
the government of Baht 2,464 million, interest payment of Baht 908.92 million, lease liabilities of 
Baht 1,929.53 million, unearned government fund income of 3,077.96 million baht and income from 
bond and long-term loans of Baht 1,713.81 million.
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6.	 การบริหารจัดการองค์กร

6.1	 การบริหารความเสี่ยง

6.2	 การควบคุมภายใน

6.3	 การตรวจสอบภายใน
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6.1	 การบริหารความเสี่ยง

	 นับตั้งแต่ปี	 2549	 การประปาส่วนภูมิภาค	 (กปภ.)	 ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร	 โดยมอบอ�านาจให ้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กปภ.	ก�ากับ	ควบคุม	และติดตามฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง	 ซึ่งต้องมีการจัดการความเสี่ยงท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันหรือลดความสูญเสียให้อยู่ในระดับท่ีองค์กร
ยอมรับได้และสามารถสร้างมูลค่าและการเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 ส�าหรับปี	 2559	 กปภ.	 มุ่งเน้นความส�าคัญด้านการบริหาร 
ความเสีย่ง	(R	:	Risk	Management)	ซึง่เป็น	1	ใน	5	กลยทุธ์แห่งความส�าเรจ็ตามนโยบาย	WARNS	ของผู้ว่าการ	ดร.	เสร	ีศภุราทติย์ 
เพือ่จดัการความไม่แน่นอนขององค์กรซึง่อาจส่งผลกระทบท�าให้เกดิความเสยีหายจนไม่สามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กรท่ีตัง้ไว้	
ดังนั้น	 กปภ.	 จึงต้องปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงทุกปีเพื่อให้ทันการณ์ต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายนอกและ 
ภายในองค์กรตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับ	 ทุกหน่วยงาน	 เข้าใจ	 และปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	 รวมถึงปลูกฝังให้เป็น
ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
	 ในปีงบประมาณ	2559	กปภ.	มนีโยบายส�าคญัในการจดัการความเสีย่งด้านการด�าเนนิงานและการเงนิทีม่นียัส�าคญั	ดงันี้

ด้านการด�าเนินงาน
1.  การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบ
	 จากข้อมูลเชิงประจักษ์ปริมาณน�้าต้นทุนคงเหลือปี	2558	อยู่ในระดับต�่ากว่าทุกปี	ส่งผลให้	กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบ
ไม่สามารถจ่ายน�า้บรกิารลกูค้าได้ในบางพืน้ที	่อกีทัง้	กปภ.	ต้องจดัหาและบรหิารจดัการแหล่งน�า้ดบิให้เพยีงพอเพือ่รองรบันโยบาย
ของรัฐบาลทีต้่องการให้ประชาชนเข้าถงึระบบประปาครบทุกพ้ืนท่ีในปี	2560	จงึเป็นเหตใุห้ในปี	2559	กปภ.	ตกอยูใ่นสถานการณ์
ขาดแคลนน�้าดิบท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ	 กปภ.	 จึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
เช่น	 ประเมินสถานการณ์แหล่งน�้าดิบ	 ส�ารวจแหล่งน�้าส�ารอง	 ปรับปรุงพัฒนาสระเก็บน�้าให้สมบูรณ์	 จัดเตรียมและปรับปรุง 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักร	 ลงทุนโครงการแหล่งน�้าและระบบประปา	 รวมถึงจัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาภยัแล้ง	เพือ่ตดิตามและประสานงานสถานการณ์ภยัแล้งทัว่ประเทศและรายงานคณะอนกุรรมการบรหิารจดัการน�า้	
ซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแลแนวทางบริหารจัดการน�้าและก�าหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
น�าไปปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน	 นอกจากนี้	 กปภ.	 ยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับน�้าเป็น 
ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการน�้า	 (Water	 Cluster)	 โดยเชื่อมโยงแหล่งน�้าใกล้เคียงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านการจ่ายน�้าระยะยาว
ภายในลุ่มน�้าเดียวกัน	อีกทั้ง	มีส่วนร่วมกับภาคประชาชนด้วยการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน	
(Joint	Management	Committee	for	Irrigation	:	JMC)	เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์การแบ่งน�า้ทีเ่ป็นธรรม	รวมทัง้ก�าหนดมาตรฐาน
การใช้น�้าให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด
	 แม้	กปภ.	จะมแีผนงานรองรบัสถานการณ์ดงักล่าวล่วงหน้าและมคีณะกรรมการก�ากบัดแูลบรหิารจดัการน�า้อย่างใกล้ชดิ
แล้วก็ตาม	แต่มี	กปภ.สาขาบางแห่งที่ได้รับผลกระทบแต่มิได้ถูกบรรจุให้อยู่ในแผนงานดังกล่าว	กปภ.	จึงได้ทบทวนแผนจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม	 โดยจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจ�านวน	 52	 โครงการ	 ใช้งบประมาณกว่า 
1,000	ล้านบาท	และเร่งด�าเนินการก่อสร้างให้เสร็จก่อนฤดูแล้ง	นอกจากนี้	กปภ.	มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(BCP)	
ก�าหนดให้ทุก	กปภ.สาขาทบทวนประเมินเหตุการณ์	(RA	:	Risk	Assessment)	ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกระบวนงาน	
อาจท�าให้ไม่สามารถผลิตและจ่ายน�้าได้โดยสิ้นเชิง	

2.  การบริหารจัดการลดน�้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
		 กปภ.	ตระหนกัถงึความส�าคญัของปรมิาณน�า้สญูเสยี	เนือ่งจากเป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านระบบจ่ายน�า้
ประปาขององค์กร	นอกจากนี้การลดน�้าสูญเสียยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต	จ่ายน�้า	และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรอีกทางหนึ่ง
ด้วย	ดังนั้น	กปภ.	 ได้จัดท�าแผนลดน�้าสูญเสียระยะยาว	ปี	 2559	 -	 2563	 โดยศึกษาสภาพปัญหาน�้าสูญเสียแต่ละ	กปภ.สาขา 
ตามแนวทาง	 IWA	 (International	 Water	 Association)	 เพื่อลดและควบคุมน�้าประปาที่ต้องสูญเสียไปในระบบผลิต 
โดยไม่เกิดประโยชน์และท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 โดยจัดกลุ่ม	 กปภ.สาขาตามปริมาณน�้าสูญเสียเฉล่ียต่อปี 
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ซ่ึงช่วยให้	 กปภ.	 วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาได้อย่างเจาะจงและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด	 เช่น	 การจ้างเอกชนบริหารจัดการ 
ลดน�้าสูญเสียให ้ได ้ตามเป ้าหมาย	 รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนในการด�าเนินการลดน�้าสูญเสียเชิงรุก	 เช ่น	 วิ เคราะห์	 
เฝ้าระวัง	 ตรวจสอบพื้นท่ี	 DMA	 ส�ารวจหาท่อรั่ว	 ล้างและทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน�้า	 ซึ่งผลที่ได้พบว่าสามารถควบคุม 
น�้าสูญเสียได้ดีขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการก�ากับดูแลน�้าสูญเสียให้เป็นไปตามแผนลดน�้าสูญเสียระยะยาวเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายอัตราน�้าสูญเสียไม่เกินร้อยละ	25	ในปี	2563	

3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานส�าคัญ
	 กปภ.	 ก�าหนดกลยุทธ์บริหารจัดการลดน�้าสูญเสียโดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ ่งเน้นโปรแกรมจัดการด้าน 
การติดตามผล	 (Monitoring)	การควบคุม	 (Control)	และการจัดการ	 (Management)	มาเชื่อมโยงระบบจัดการน�้าทั้งระบบ
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	 คือ	 ระบบตรวจวัดข้อมูลสูบจ่ายน�้าและควบคุมระยะไกล	 (SCADA)	 ระบบเฝ้าระวังตรวจสอบอัตราน�้า
สูญเสีย	(DMA)	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบันพัฒนาระบบแจ้งเตือนความผิดปกติการใช้
งานอุปกรณ์ตรวจวัดใน	 DMA	 ผ่านระบบคลาวด์	 ซ่ึงเป็นระบบตรวจสอบหาความผิดปกติของการเคล่ือนไหวอัตราการไหล 
และแรงดันน�้าจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล	 (Data	 Logger)	 เพ่ือประมาณการจ่ายน�้าเข้าพื้นท่ีย่อย	 DMA	 แบบ	 Real	 Time 
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของ	กปภ.	พร้อมจัดท�า	Web	Application	
	 นอกจากระบบงานหลักที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือจัดการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแล้ว	 กปภ.	 ยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรายงานผลการด�าเนินการให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที	 คือการรายงานและ 
แสดงผลข้อมูลไปยังผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบ	Online	 ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	 จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตัดสินใจได้อย่างแม่นย�าและทันสถานการณ์	 เช่น	 การแสดงแผนที่	 กปภ.สาขาท่ีเกิดภัยแล้งและแผนงานแก้ไขปัญหา 
ข้อมูลแต่ละลุ่มน�้า	สถานการณ์น�้าดิบปัจจุบัน	รูปแบบ	Multi	function	เรียกว่า	ศูนย์สารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร	(Executive	
Information	 Center	 :	 EIC)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน	 (Monitoring)	 ตามตัวช้ีวัดส�าคัญขององค์กร 
การเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning	System)	ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตามระดับ	Trigger	Point	ของความเสี่ยงไปยังเจ้าของ
ความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง	 การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต	 (Crisis	 Management)	 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือนเหตุวิกฤตและจัดท�าแผนภาวะฉุกเฉินหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานช่วงวิกฤต	 เป็นศูนย์บัญชาการรองรับเหตุภัยพิบัต ิ
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร	 (DR	 Site)	 ในการพื้นฟูระบบสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ	 (Disaster	 Recovery	 for	 IT)	 และ 
จัดการประชุมทางไกล	(Video	Conference)	ทั้งนี้	หากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้บริหารระดับสูงจะสั่งการ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	 (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ	 (Impact)	 ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้น	 ส�าหรับกรณีที่มีระดับ 
ความเส่ียงสูงถึงสูงมากจะมีการติดตามผลการด�าเนินงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ	 พร้อมทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการ 
ระหว่างปี	เพื่อมิให้เกิดปัญหาซ�้าหรือลดความรุนแรงของผลกระทบต่อ	กปภ.	

4.  ด้านการเงิน 
	 กปภ.	ใช้เงนิลงทนุเพือ่เพิม่ศกัยภาพการบรกิารประชาชนให้มนี�า้ประปาใช้อย่างเพียงพอและทัว่ถงึโดยค�านงึถงึประโยชน์
ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งการบริหารต้นทุนทางการเงินในองค์กรที่มีโครงการลงทุน
จ�านวนมากน้ัน		ย่อมมีอุปสรรคในช่วงแรกของแผนงาน		อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ	 กปภ.	 เช่น	 ผู้รับจ้าง	 หน่วยงานภายนอก	 การคัดค้านจากชุมชน	 อาจท�าให้การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย	กปภ.	จึงมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	 โดยผู้บริหารจะติดตามอย่างสม�่าเสมอ	
เช่น	 การรายงานผลการด�าเนินงานแต่ละโครงการส�าคัญทุกเดือน	 และการก�าหนดแผนงานเพิ่มเติมรองรับกรณีแผนงานเดิม 
ไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้	 เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้น�้าของลูกค้า	 อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจาก
การด�าเนินงานและบริหารที่ไม่จ�าเป็นอีกด้วย	
	 การด�าเนินงานของ	 กปภ.	 ที่ผ ่านมายังคงเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงรอบด้าน	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม 
และสิ่งแวดล้อม	 กปภ.	 จ�าเป็นต้องมีแผนรองรับและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ	 โดยอาศัยการวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากข้อมูลรอบด้านทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	 ระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงท่ีได้จากการประมวลผลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและแม่นย�า	เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น�้าว่าจะได้อุปโภคบริโภคน�้าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ประทับใจจาก	กปภ.	
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6.2	 การควบคุมภายใน

	 การประปาส่วนภูมภิาค	(กปภ.)	ด�าเนนิการตามแนวทางคูม่อืปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน
ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ปี	 2555	 และมาตรฐาน 
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544 
เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และใช้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และใช้
เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในทั้ง	3	ด้าน	กล่าวคือ	ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน	ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน	การป้องกัน	หรือ
ลดความผดิพลาด	ความเสยีหาย	การร่ัวไหล	การสิน้เปลอืง	หรอืการทุจรติในหน่วยงาน	ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ	
และรายงานที่มิใช่การเงิน	รวมทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และมติคณะรัฐมนตรี	
	 กปภ.	 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และ 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 เพื่อร่วมขับเคลื่อน	 และผลักดันให้เกิดมาตรการ	 รวมท้ังก�ากับและ 
ติดตามผลการลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมาย	 ส่งเสริมคุณธรรม	 และความโปร่งใสในการด�าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
	 คณะกรรมการ	กปภ.	น�าแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลที่ดีมาใช้	เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
รวมทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ	และคณะอนกุรรมการเพือ่ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานในด้านต่างๆ	เผยแพร่มาตรฐานจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 และผู้บริหารระดับสูงของ	 กปภ. 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีโดยจัดโครงสร้างองค์กร	 มอบหมายอ�านาจหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และ 
ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม	จัดท�าคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ	กปภ.	และกรณีศึกษา
แนวทางการลงโทษทางวนัิยสือ่สารและเผยแพร่ให้แก่พนักงาน	พร้อมท้ังสร้างจิตส�านกึโดยสอดแทรกเรือ่งการปฏิบัตติามกฎหมาย
และประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรมผ่านการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ	นอกจากนีย้งัได้สนบัสนนุให้บคุคลภายนอกร่วมตรวจสอบ
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน	 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 เช่น	Web	 board,	 PWA	Contact	 Center	 1662	 และ 
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	กปภ.	 (ศปท.กปภ.)	 เพื่อเป็นช่องทางในการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
อีกช่องทางหนึ่ง
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	 กปภ.	 ก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ	 รวมทั้งมาตรการต่างๆ	 และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น	 เช่น	 เทคโนโลยีใหม่	 นโยบายรัฐบาล	 หรือการปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวข้องในปี	 2559	 ได้ทบทวนและปรับปรุง 
คู่มือกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ	11	กระบวนการ	โดยก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�าเนินงานที่ชัดเจนสามารถตอบสนอง
การบรรลุวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์องค์กร	 มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเทียบเท่ามาตรฐานสากล	 เช่น 
การผลิตน�้าประปาตามโครงการ	Water	 Safety	 Plan	 :	WSP	 จนเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 รวมทั้งด้าน 
การเงินได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเปิดเผยสถานะทางการเงิน	 และผลการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง 
และเชื่อถือได้	 ผ่านการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	 และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง	
ได้แก่	 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงานผ่านการก�ากับดูแล
โดยผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับขั้นตามสายงาน	 และสร้างความมั่นใจว่างานที่ส�าคัญสามารถรายงานผลและติดตามผลได้อย่าง 
ทันกาล	 แม้มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 รวมทั้งการประเมินผลเป็นรายครั้ง	 โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	 (Control	 Self 
Assessment	:	CSA)	ซึ่งทุกหน่วยงานได้รับการอบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยและวิเคราะห์ความเสี่ยง	เพื่อก�าหนด
มาตรการลดและป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและรัดกุม	 ส่งผลให้การจัดท�าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 นอกจากน้ีหน่วยงานที่ประเมินผลอย่างเป็นอิสระ	 ได้แก่	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 และสายงาน 
ส�านักตรวจสอบจะประเมินผลและรายงานความบกพร่องข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ	ให้ค�าแนะน�าและข้อสังเกต	เพื่อน�าไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
	 ในปี	 2559	 ส�านักตรวจสอบได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ	 กปภ.	 สรุปว่าไม่มีจุดอ่อนของ 
ระบบการควบคมุภายในทีม่สีาระส�าคญั	และคณะกรรมการบรหิารระบบการควบคมุภายใน	ประกอบด้วย	ผูว่้าการเป็นประธาน	
และผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานเป็นกรรมการ	 ได้ประเมินผลการควบคุมภายในโดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน 
ของ	กปภ.	มีความเพียงพอ	และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	โดยได้จัดท�าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในไว้อย่างเหมาะสม
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การประปาส่วนภูมิภาค	 (กปภ.)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบภายใน	 โดยก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบของ	 กปภ.	 
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้ว่าการ	 และ 
ฝ่ายบริหาร	 ในการสอบทาน	 ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมภายใน	 กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี	
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	 และการปฏิบัติงานต่างๆ	 ของ	 กปภ.	 รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน	 และการให้ค�าปรึกษา
แนะน�าอย่างเป็นอิสระ	เที่ยงธรรม	เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับการปฏิบัติงานของ	กปภ.	ให้บรรลุเป้าหมาย	และวัตถุประสงค์
ตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
คณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 ได้ก�ากับดูแลส�านักตรวจสอบของ	 กปภ.	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ	 

เที่ยงธรรม	 และมีจรรยาบรรณที่ดีอย่างชัดเจน	 ภายใต้กฎบัตรของส�านักตรวจสอบ	 มีการทบทวนกฎบัตรของส�านักตรวจสอบ 
ซึ่งมีการก�าหนด	ภารภิจ	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	อ�านาจหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ตลอดจนแนวทางการด�าเนินการไว้

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�านวน	8	ครั้ง	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
สอบทานงบการเงนิ	ท�าการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี	ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ	

กปภ.	พิจารณา	และอนุมัติครบทุกไตรมาส
สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 ท�าการสอบทานผลการประเมิน 

การปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ	การควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	ทกุไตรมาส	พบว่ามคีวามเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินและวัตถุประสงค์ของ	กปภ.

สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2555	 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ท�าการสอบทานรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผูต้รวจสอบ
และพนักงาน	กปภ.	ในระหว่างปีและสิ้นปี	โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�าคัญ

6.3	 การตรวจสอบภายใน
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บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน

	 •	 ประเมินและสอบทานสภาพแวดล้อม	ความมอียูจ่รงิและความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน	กระบวนการ 
	 ก�ากบัดแูลและกระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบัองค์กร	เพือ่เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
		 ผู ้บริหารและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ว่าการด�าเนินการของ	 กปภ.	 บรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ขององค์กร 
	 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 •	 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะต่อประเด็นท่ีตรวจสอบพบ	 อีกท้ังยังเน้นให้ค�าปรึกษา	 เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
	 การบริหารความเสี่ยง	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 •	 มุ ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	 อิสระ	 เที่ยงธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ 
	 ผู้ตรวจสอบ	ค�านึงถึงความคุ้มค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้	กปภ.	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน		

	 •	 ปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ	 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามและบรรยากาศ 
	 ในการพัฒนาตนเอง	และการเป็นตัวอย่างที่ดี	

 
	 •	 เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของส�านักตรวจสอบ	กปภ.	และสัมพันธภาพกับหน่วยรับตรวจและฝ่ายบริหารทุกระดับชั้น 

		 โดยให้หัวหน้าทีมตรวจสอบชี้แจงบทบาทภารกิจของส�านักตรวจสอบ	 และให้หน่วยรับตรวจเสนอความเห็น	 ปัญหา 
	 อุปสรรค	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	ทุกครั้งที่เข้าตรวจ

 
	 •	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท�างาน	 โดยยังคงบทบาทส�าคัญถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต	 

	 ไม่เน้นการจับผิด	 ไม่เน้นประเด็นเล็กน้อยที่ไม่มีนัยส�าคัญอันเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ	 แต่เน้น 
	 การให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันและกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่น	สามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
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ผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบ

จัดท�าแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)

	 การจดัท�าแผนการตรวจสอบมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ระบุและก�าหนดแนวทางในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ	ของส�านกัตรวจสอบ	
รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ	 สร้างความเข้าใจในแนวทาง 
การปฏิบัติงานและน�าไปสู่การปฏิบัติงานโดยบุคลากรในส�านักตรวจสอบ	ซึ่งแผนการตรวจสอบที่จัดท�ามี	2	ฉบับ	ได้แก่

	 1.	 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 (ปี	 2559	 –	 2561)	 เป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว	 โดยมีความสอดคล้องกับ 
แผนยทุธศาสตร์การด�าเนินงานของ	กปภ.	และนโยบายเป้าหมายของส�านกัตรวจสอบ	โดยมกีารหารอืกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ	 กปภ.	 ผู้ว่าการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 เพ่ือขอทราบนโยบาย	 หรือความคาดหวังประเด็นความส�าคัญด้านธุรกิจ	 และ 
น�าการหารอืดังกล่าวไปใช้พจิารณาประกอบการประเมินความเส่ียง	ก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบ	โดยแผนการตรวจสอบเชงิกลยุทธ์ 
(ปี	 2559-2561)	 ก�าหนดให้มีการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการ/หน่วยงาน	 และได้รับการหมุนเวียนให้ตรวจสอบ 
ความถี่ที่แตกต่างกัน	ตามผลการประเมินความเสี่ยง	

	 2.	 แผนการตรวจสอบประจ�าปี	2559	เป็นแผนงานทีใ่ช้ในการปฏบัิตงิานประจ�าปี	2559	ซึง่ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานและหน่วยงาน	 ที่จะตรวจสอบตามแผนกลยุทธ์	 ช่วงเวลาท่ีจะด�าเนินการตรวจสอบ	 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ	 
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนจ�านวนผู้ตรวจสอบ	และงบประมาณที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน

	 ทั้งนี้	การจัดท�าแผนการตรวจสอบดังกล่าว	ใช้การประเมินความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการจัดท�า	เพื่อจัดล�าดับและคัดเลือก	
กระบวนการปฏิบัติงาน/หน่วยงานภายใต้แนวทางเดียวกัน	โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความเสี่ยงที่ส�าคัญของ	กปภ.	นโยบายและ
ความคาดหวงัของคณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ผูว่้าการ	และผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่ให้การปฏบิตังิานของส�านกัตรวจสอบ
สอดคล้อง	สนบัสนนุ	และเป็นไปตามนโยบาย	บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงานของ	กปภ.	เพือ่จดัสรรบคุลากร
และงบประมาณของส�านักตรวจสอบ	 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามล�าดับความส�าคัญ	 ซึ่งส่งผลในการใช้ทรัพยากร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ	 กปภ.	 โดยมีจ�านวนหน่วยรับตรวจ	 165	 หน่วยงาน/โครงการ	 และกระบวนการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งสิ้น	23	กระบวนการ	ดังนี้

ล�าดับ กระบวนการ

หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบ

กพต.สนญ. เขต สาขา ฝตก.
กตภ.1-4 กตภ. 5

ฝตก.

		1	 การจัดหาแหล่งน�้าดิบ	 -	  	 -	 	 -	 -

		2	 การจ่ายน�้าและติดตั้งวางท่อ	 -	  	 -	 	 -	 -

		3	 การจัดซื้อจัดจ้าง	     	 -	 -

		4	 การอ่านมาตร	แจ้งหนี้	และรายได้	 -	 -	 	 -	 	 -	 -

 	5	 การผลิตและควบคุมคุณภาพน�้า	 -	  	 -	 	 -	 -

		6	 การจ่ายเงิน	 -	 -	 	 -	 	 -	 -

		7	 การบริหารสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 -	 -	 	 -	 	 -	 -

		8	 การบริหารทรัพย์สินและวัสดุคงคลัง	 -	  	 -	 	 -	 -

		9	 การให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	 -	  	 -	 	 -	 

10	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	     	 -	 -
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ล�าดับ กระบวนการ

หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบ

กพต.สนญ. เขต สาขา ฝตก.
กตภ.1-4 กตภ. 5

ฝตก.

11	 การก�ากับดูแลองค์กร	 -	  	 -	 	 -	 

12	 การเงิน	การบัญชี	และงบประมาณ	  	 -	  	 -	 -

13	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	 -	 	 -	 -	 	 -	 -

14	 การบริหารงานกฎหมาย	 -	 	 -	 -	 	 -	 -

15	 การจัดท�ารายงานทางการเงิน	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

16	 การพัฒนาและฝึกอบรม	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

17	 การบริหารทรัพย์สินถาวร	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

18	 การบริหารจัดการบริษัทร่วม	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

19	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

20	 การประเมินผลองค์กร	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

21	 การตรวจสอบด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศและ	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

	 เทคโนโลยีผลิตน�้า 

22	 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 -	 -	 	 -	 -	 -

23	 การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง	   	 -	 -	 	 -

การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)

	 •	 ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบได้ก�าหนดวัตถุประสงค์	และขอบเขต	ของการปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรม
ที่ได้ท�าการตรวจสอบ	 โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน 
หรือความผิดปกติอื่นๆ	 ที่มีความส�าคัญ	 น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางการตรวจสอบ	 เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 (ส�านักตรวจสอบ)	
อนุมัติก่อนน�าไปปฏิบัติงาน	 มีการประชุมเปิดการตรวจสอบ	 เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์	 ขอบเขต	 ระยะเวลา	 ก�าหนดการที่ส�าคัญ 
ในการเข้าตรวจให้กับผู้บริหาร	และผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ

	 •	 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบได้ท�าการรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอ	เชื่อถือได้	 เพื่อสนับสนุน
ประเดน็ข้อตรวจพบ	แล้วจงึสรปุผลการตรวจสอบ	น�ามาปิดประชมุการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัประเดน็และหาข้อยตุร่ิวมกนัระหว่าง
ผูต้รวจสอบ	และผูรั้บการตรวจสอบรวมถงึแนวทางการแก้ไขทีห่น่วยรับตรวจจะด�าเนนิการต่อไป	ก่อนจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณ์น�าเสนอให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจรับทราบ	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน	 และระบบการควบคุมภายใน 
ของหน่วยรับตรวจ	จากนั้นผู้ตรวจสอบจะมีการติดตาม	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบ
ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ	 และแนวทางในการแก้ไขท่ีผู้บริหาร	 หน่วยรับตรวจได้เสนอไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 
ฉบับสมบูรณ์
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การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

	 ส�านักตรวจสอบของ	 กปภ.	 จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	จ�านวน	4	วิธีได้แก่

 1. ประเมินตนเองประจ�าปี	 ตามแบบประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 โดยม ี
การรายงานผลการประเมิน	 ปัญหาอุปสรรค	 และแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าการ	 และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของ	 กปภ.	 รับทราบ	 โดยผลการประเมินตนเองปี	 2559	 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	 อยู่ท่ี	 3.59	 จากคะแนนเต็ม	 4.00 
ตามเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดี	 ของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 ปี	 2555	 ผลการประเมินตนเอง 
มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล�าดับ	เมื่อเปรียบเทียบ	5	ปีย้อนหลังระหว่าง	ปี	2555	–	ปี	2559	จากคะแนนเต็ม	4	ได้คะแนน	3.19,	3.36,	
3.44,	 3.58	 และ	 3.59	 ตามล�าดับ	 ผลการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงปี	 2559	 ได้ด�าเนินการครบถ้วนและเสร็จทัน 
ตามเวลาที่ก�าหนด	

 2.  ประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจ	 เพ่ือเปรียบเทียบงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการตรวจสอบ	สิ่งที่ควรปรับปรุงภายในทีมตรวจสอบ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ	
และความสัมพันธ์ภายในทีมตรวจสอบ	น�าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบ

 3.  ประเมินคุณภาพงานภายหลังปฏิบัติงานโดยหน่วยรับตรวจ	 ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 2559	 ก�าหนด 
เข้าตรวจสอบ	 จ�านวน	 165	 แห่ง	 หน่วยรับตรวจจะประเมินฯ	 หลังจากผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	 ผลการประเมิน 
ได้คะแนนเฉล่ีย	 4.51	 จากคะแนนเต็ม	 5	 อยู่ในเกณฑ์ดี	 ทั้งคะแนนเป็นทีมและรายบุคคล	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานตามแผน 
การปรับปรุงปี	 2559	 ได้ด�าเนินการครบถ้วนและเสร็จทันตามที่ก�าหนด	 แผนการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ในแต่ละด้านดีขึ้น	โดยมีคะแนนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ	5	ปีย้อนหลัง	ระหว่างปี	2555-2559	ได้คะแนนเฉลี่ย		4.27,		4.40,		4.36,	
4.44	และ	4.51	ตามล�าดับ

 4.  ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก อย่างสม�่าเสมอทุก 5 ปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 ส�านักตรวจสอบได้น�าผลการประเมินฯ	 มาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงจะครบวาระเพื่อท�าการประเมินคุณภาพงานอีกครั้ง 
ในปี	2562
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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	 2559	 ส�านักตรวจสอบของ	 กปภ.	 ได้มีการพัฒนางาน 
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 1.		 การตรวจสอบด�าเนินการได้ครบถ้วน	ตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 (ปี	 2559-2561)	 และแผนการตรวจสอบ	
ประจ�าปี	2559	จ�านวน	165	หน่วยงาน/โครงการ	(แผน	154	แห่ง	กรณีพิเศษ	11	แห่ง)	สามารถครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง
ที่ส�าคัญของ	กปภ.	และกระบวนการปฏิบัติงาน	(Business	Process)	ที่ส�าคัญของ	กปภ.	ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการตรวจสอบ	
(Audit	Universes)	 สามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ	กปภ.	สนับสนุนให้	 กปภ.	บรรลุเป้าหมาย	และ
วัตถปุระสงค์ทีก่�าหนด	นอกจากนีย้งัมุง่เน้นการตรวจสอบในเชงิบรูณาการ	(Integrate	Audit)	ทีค่รอบคลมุการตรวจสอบภายใน
ตลอดทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	สร้างคุณค่าที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร

	 2.		 ให้บริการค�าแนะน�าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ	 ในด้านการบริหารความเส่ียง	 การควบคุมภายใน 
การก�ากับดูแล	จ�านวน	4	กระบวนการ	ได้แก่	กระบวนการจ่ายน�้าและติดตั้งวางท่อ	กระบวนการบริหารจัดการระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง	กระบวนการบริหารจัดการลดน�้าสูญเสีย	(DMA)	และกระบวนการบริหารระบบภูมิสารสนเทศ	(GIS)

	 3.		 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบได้รบัประกาศนยีบตัรทางวชิาชพีการตรวจสอบ	โดยส�านักตรวจสอบก�าหนดเป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับเตรียมการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ�าปี	 2559	 ท้ังน้ีเพื่อยกระดับ
ความสามารถ	และความเชีย่วชาญของบุคลากร	ส่งผลให้เกดิความน่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัจากหน่วยรบัตรวจมากขึน้	โดยใน
ปี	2559	มผีูต้รวจสอบทีม่ปีระกาศนยีบตัรทางวชิาชพีการตรวจสอบทัง้สิน้	12	คน	ทัง้นี	้การพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบทีก่ล่าว
ข้างต้น	เพื่อเสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน	ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ	กปภ.	ในที่สุด	
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ผลการสอบทานและการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม 

	 จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยรวม	พบว่าหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบมกีารจดัโครงสร้างสายการบังคบับัญชา	
การมอบหมายงานมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน	 โดยมีการสื่อสารให้
พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	 มีจริยธรรม	 และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย	 ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงาน	 มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบ	 รวมทั้งก�าหนดวิธีการควบคุมปัญหา
อุปสรรคอย่างเหมาะสม	 ตลอดจนมีการแจ้งเวียนและชี้แจงให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจ	 เกี่ยวกับเป้าหมาย 
ของหน่วยงานและการประปาส่วนภูมิภาค
	 สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม	 พบว่ากระบวนการหรือกิจกรรมที่ได้ตรวจสอบ	 มีระบบการควบคุมภายในโดยรวม 
ที่เหมาะสมเพียงพอ	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จากการตรวจสอบมีประเด็นที่ตรวจพบที่สมควร 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข	 และส่วนใหญ่หน่วยรับตรวจ/ฝ่ายบริหาร	 ได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นผู้สอบบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงิน
ประจ�าปี	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	สรุปได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี 2,200,000.00

ค่าล่วงเวลา    250,400.00

                รวม 2,450,975.35

ภารกิจ/รายการ จ�านวนเงิน (บาท)
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1.	 รายงานผลการด�าเนินงาน

	 ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.2	 โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.3	 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นๆ

	 ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/อ�านาจหน้าที่

1.4	 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน

1.5	 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1.6	 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่	2
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
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ตลอดระยะเวลา	 37	 ปี	 ของการด�าเนินงาน	 กปภ.	 ตระหนักดีว่าประโยชน์และสุขอนามัยของประชาชนเป็นส่ิงส�าคัญ 
สูงสุด	 ตลอดจนมุ่งมั่นในการบริหาร	 และขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้น�้าเกิดความประทับใจในคุณภาพ	 
และบริการท่ีเป็นเลศิ	เน้นการให้บรกิารด้วยใจ	ปฏิบติังานอย่างโปร่งใส	เท่ียงธรรม	ตรวจสอบได้เพือ่สร้างความเช่ือมัน่	การยอมรับ	
และความน่าเชือ่ถอืจากผู้มส่ีวนได้เสยีในทกุกลุม่	ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีเ่ป็นมาตรฐานสากล	อนัน�าไปสูก่ารบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ	บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	มีแนวทางในการก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบ	และสามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ได้อย่างต่อเนื่อง	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบผลิตจ่ายน�้าประปา	 และบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้มีความพร้อม 
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นในทุกปี	 โดยคณะกรรมการ	 กปภ.	 ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ของ	กปภ.	ไว้เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสม	ดังนี้

1.		 ด�าเนินธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อผลของการปฏบัิตงิาน	และพร้อมต่อการตรวจสอบ	เป็นธรรม	(Accountability)	
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ	และยึดกฎหมาย	ข้อบังคับ	ตลอดจนระเบียบของ	กปภ.	เป็นหลักส�าคัญ	

2.		 มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�านึกรับผิดชอบ	(Responsibility)	ให้ได้ผลส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	
อย่างคุ้มค่า

3.	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 เพ่ือสนองตอบต่อความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน	(Equitable	Treatment)

4.		 ป้องกนั	และต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	(Anti	-	Corruption)	และวางมาตรการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
(Conflict	of	Interest)	อย่างเป็นรูปธรรม	และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	

5.		 ส่งเสริมให้มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส	(Transparency)	สามารถเข้าถึง	และตรวจสอบได้	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของ	กปภ.	ในการบริหารกิจการอย่างถูกต้อง	เชื่อถือได้	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม�่าเสมอ	และทันต่อเหตุการณ์	

6.		 ส่งเสริม	 และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ	 กปภ.	 ให้เกิดการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value	Creation)	ในการด�าเนินกิจการทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว	สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

7.		 ปฏิบัติงานโดยยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ	(Ethics)	แห่งวิชาชีพเป็นแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติงาน	และประกอบ
กิจการของ	กปภ.

8.		 สนบัสนนุการมส่ีวนร่วม	(Participation)	ในทุกภาคส่วน	โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนมส่ีวนในการเสนอความคดิเห็น	
ข้อร ้องเรียนที่มีต ่อการด�าเนินกิจการขององค์กร	 รวมทั้งมุ ่งเน ้นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค	และค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าเป็นส�าคัญ		

9.		 ส่งเสริม	พัฒนา	และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance)	
ให้แก่คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี	2559	เป็นปีที่	กปภ.	ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตภัยแล้ง	คณะกรรมการ	กปภ.	และผู้บริหารของ	กปภ.	ได้ตระหนัก
และให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	จึงถือได้ว่าทัง้	2	เรือ่ง	เป็นนโยบายเร่งด่วน	
และมคีวามส�าคญัทีค่ณะกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของ	กปภ.	ต้องร่วมมอืกนัปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความมุง่มัน่ภายใต้หลกัการ	
และแนวทางของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.	

กปภ.	ได้น�านโยบาย	และแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ	กปภ.	มาใช้ในการบริหารองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 โดยในปี	 2559	 ได้มีการด�าเนินกิจกรรมตามแนวทางนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.	ดังนี้

1.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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กิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ปี 2559

ปี	2559	กปภ.	ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสิรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เด่นชัด	สรุปได้ดังนี้

1.		 ด้านพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
	 1.1		 สมัมนาคณะกรรมการสญัจรเพ่ือก�ากบัดแูล	และตดิตามการแก้ปัญหาวกิฤตการณ์ภัยแล้ง	เพือ่เสรมิสร้างบทบาท

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 ของ	 กปภ.	 และร่วมกันระดมความคิดเห็น 
ที่มีต่อการด�าเนินกิจการ	 ผลกระทบ	 โอกาส	 และทิศทางของ	 กปภ.	 เพื่อวางรากฐานขององค์กรให้เข้มแข็ง	 และสามารถ 
เจริญเติบโตก้าวหน้าสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

2.		 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ
	 2.1		 สมัมนาเรือ่ง	 “รบัฟังความคดิเหน็ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องกบัแผนยทุธศาสตร์องค์กรของ	 กปภ.	 (ฉบบัที	่ 3)	 

ปี	 2560-2564	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	 2560	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร	 และ 
การด�าเนนิการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบันโยบายภาครฐั	และความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
อย่างแท้จริง

	 2.2		 สัมมนาเครือข่ายลุ ่มน�้าของ	 กปภ.	 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องด้านน�้า	 (กรมชลประทาน) 
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าซึ่งกันและกัน	 อันจะท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง	 กปภ.	 และ
กรมชลประทาน	 ซึ่งจะท�าให้	 กปภ.	 สามารถแก้ไขปัญหาแหล่งน�้าดิบ	 ตลอดจนวางแผนการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าดิบ 
ได้อย่างเหมาะสม

	 2.3		 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	อาทิ	เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	กปภ.		ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน	1662		วารสารน�้า		สีสันข่าว		รายงานประจ�าปี	และข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน

	 2.4		 ให้ความส�าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน	3	ด้าน	คือ	ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน		ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม		และด้านการใส่ใจผู้บริโภค

	 2.5		 มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอทุกปี	เพื่อเป็นแนวทางให้	กปภ.	พัฒนาการให้บริการต่อ
ลูกค้าพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	 2559	 ผลส�ารวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าได้คะแนน	 4.03	 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน

3.		 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต	และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลและติดตาม
ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริต	 กปภ.	 รวมทั้ง
ก�ากับดูแลผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ให้อยู่ 
ในระดับดีมาก

4.		 ด้านสนับสนุนและพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
	 4.1		 จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.
	 4.2		 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร	 ผู้จัดการ	 และพนักงาน	 โดยการสอดแทรกเนื้อหา 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการสัมมนาและการฝึกอบรม	 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้ง 
จดัการบรรยายในหวัข้อ “นโยบายและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง กปภ.”  ในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่เพือ่ให้เข้าใจ	
และตระหนักถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ตามพระราชบญัญัต	ิกปภ.	พ.ศ.	2522	มาตรา	12	คณะกรรมการ	กปภ.	ประกอบด้วยประธานกรรมการ		อธบิดีกรมโยธาธิการ
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�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 4)	 
พ.ศ.	2543	(ฉบับที่	5)	และ	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550		และ	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2558	

คณะกรรมการ	 กปภ.	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นต�าแหน่ง 
ก่อนวาระ	 หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ	 ผู ้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทน	 หรือเป็นกรรมการเพ่ิม 
อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่ีแต่งตั้งไว้แล้ว	 และหากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได ้
แต่ไม่เกิน	2	วาระติดต่อกัน	

ในปี	2559	มคีณะกรรมการ	กปภ.	จ�านวน	10	ท่าน	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	อธบิดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง	อธิบดีกรมอนามัย	และผู้ว่าการ	กปภ.	ส�าหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น	จ�านวน	7	ท่าน	ได้แก่	

-		 กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง	โดยมติคณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี	26	มนีาคม	2556	จ�านวน	1	ท่าน		ได้แก่	นายรอยล	จติรดอน
-		 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ตั้งแต่วันที่	 6	 สิงหาคม	 2557	 จ�านวน	 4	ท่าน	

ได้แก่	 1)	 นายจิรชัย	 มูลทองโร่ย	 ประธานกรรมการ	 2)	 นางสาวโสภาวดี	 เลิศมนัสชัย	 3)	 พลเอก	 วิชิต	 ศรีประเสริฐ	 
4)	พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์

-		 กรรมการที่ได ้รับการแต่งต้ัง	 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2557	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 ได้แก	่ 
1)	พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน		2)	นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ

รายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ารงต�าแหน่ง หมายเหตุ

-	 วันที่	6	สิงหาคม	2557	-	
30	กันยายน	2559

-	 วันที่	 1	ตุลาคม	2555	 -	
ปัจจุบัน

-	 วนัท่ี	14	ตลุาคม	2558	-												
ปัจจุบัน	

-	 วันที่	6	สิงหาคม	2557	-	
	 1	เมษายน	2559

-	 วันที่	6	สิงหาคม	2557	-	
30	กันยายน	2559

	 1.		นายจิรชัย		มูลทองโร่ย
 

	 2.		อธิบดีกรมโยธาธิการ	และผังเมือง	*
						(นายมณฑล		สุดประเสริฐ)

	 3.		อธิบดีกรมอนามัย	*
						 (นายแพทย์วชิระ		เพ็งจันทร์)

	 4.		นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย
 

	 5.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลาออกเมื่อวันที่
1	เมษายน	2559

1.2	 โครงสร้างของคณะกรรมการ	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ารงต�าแหน่ง หมายเหตุ

	 6.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์
 

	 7.		นายรอยล		จิตรดอน	**
 

	 8.		พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน	***														
 

	 9.		นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	***

10.		 ผู้ว่าการการ	กปภ.*
						(นางรัตนา		กิจวรรณ)

11.		(นายชุมพล		โชคพงษ์อุดมชัย)
	 	 รองผู้ว่าการ	(ปฏิบัติการ	4)							
						รักษาการแทนผู้ว่าการ	กปภ.*

12.		ผู้ว่าการการ	กปภ.*
		 	 (นายเสรี		ศุภราทิตย์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

-	 วนัที	่6	สงิหาคม	2557	-	30	
กันยายน	2559

-	วันที่	26	มีนาคม	2556	–				
30	กันยายน	2559										

-	วันที่	9	ธันวาคม	2557	–	
	 30	กันยายน	2559

-		วันที่	9	ธันวาคม	2557	–	
30	กันยายน	2559

-		วันที่	15	มีนาคม	2555	–
	 14	มีนาคม	2559

-		วันที่	15	มีนาคม	2559	–			
		12	มิถุนายน	2559

-		วนัท่ี	13	มิถุนายน	2559		– 
ปัจจุบัน

พ้นจากต�าแหน่ง
ตามสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่	14
มีนาคม	2559

ด�ารงต�าแหน่ง
รักษาการตั้งแต่
วันที่	15	มีนาคม	
2559	ตามค�าสั่ง
คณะกรรมการ	กปภ.
ที่	2/2559	ลงวันที่	
3	มีนาคม	2559

ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ว่าการตั้งแต่วันที่	
13	มิถุนายน	2559	
ตามค�าสั่ง 
คณะกรรมการ	กปภ.
ที่	6/2559	ลงวันที่		
8	มิถุนายน	2559

หมายเหตุ	 กรรมการข้างต้นได้รับการแต่งตั้งตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ		เมื่อวันที่		6	สิงหาคม	2557				
	 				*		เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
	 			**		เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	26	มีนาคม	2556
		 		***		เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2557	
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                           คณะกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย 

ประธานกรรมการ 

         นายมณฑล  สุดประเสริฐ                                 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์                         พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ 

                   กรรมการ                                                      กรรมการ                                                กรรมการ 

  

       

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย                             พลโท เทพพงศ์  ทพิยจันทร์                              นายรอยล  จิตรดอน 

                 กรรมการ                                                     กรรมการ                                                   กรรมการ 
     (ลาออกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559) 

  

 

 

                                       พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน                                       นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 

                                                 กรรมการ                                                                        กรรมการ 

                 นางรัตนา  กิจวรรณ                นายชุมพล    โชคพงษ์อุดมชัย                     นายเสรี ศุภราทติย์ 
                      กรรมการและเลขานุการ                       กรรมการและเลขานุการ                      กรรมการและเลขานุการ  
            ดาํรงตาํแหน่งวันท่ี 15 มี.ค. 2555 –14 มี.ค. 2559   ดาํรงตาํแหน่งวันท่ี 15 มี.ค. 2559 –12 มิ.ย. 2559   ดาํรงตาํแหน่งวันท่ี 13 ม.ิย. 2559 – ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการ	การประปาส่วนภูมิภาค

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย
ประธานกรรมการ

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
กรรมการ

(ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
กรรมการ

พลโท เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
กรรมการ

พลเอก ไตรรัตน์   รังคะรัตน
กรรมการ

พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
กรรมการ

นายรอยล  จิตรดอน
กรรมการ

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
กรรมการ

นางรัตนา  กิจวรรณ
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 15 มี.ค. 2555 - 14 มี.ค. 2559

นายชุมพล  โชคพงษ์อุดมชัย
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 15 มี.ค. 2559 - 12 มิ.ย. 2559

นายเสรี  ศุภราทิตย์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 13 มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
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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	 อันอาจจะส่งผลเสียต่อ 
การด�าเนินงานของ	 กปภ.	 ได้	 รวมทั้งให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีม ี
ความน่าเชื่อถือ	 การแต่งตั้งผู ้บริหารระดับสูงเพื่อด�าเนินงานตามภารกิจของ	 กปภ.	 ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ของ 
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ	และสามารถท�างานอย่างเป็นเอกภาพ	รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ	กปภ.

2.	 เป็นผูน้�าในเรือ่งคุณธรรมและจรยิธรรม	เป็นตวัอย่างในการปฏริปูงานตามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของ	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�าคัญ	อย่างเป็นระบบ	เหมาะสม	โปร่งใส	
และเป็นธรรม	
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1.3	 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นๆ	

	 ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/อ�านาจหน้าที่

	 การบริหารงานของคณะกรรมการ	กปภ.	มีการแต่งตั้งกรรมการ	กปภ.	เป็นกรรมการ	และอนุกรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ	เพื่อก�ากับดูแล	และกลั่นกรองงานในการด�าเนินงานต่างๆ	รวม	12	คณะ	ดังนี้	

 1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (วันที่	3	กันยายน	2557	–	30	กันยายน	2559)	
	 	 นายจิรชัย		มูลทองโร่ย	 ประธานกรรมการ	

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 ด�าเนินการตามมาตรา	20	และ	23	แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	ดังนี้
	 	 มาตรา	20	กรรมการกจิการสมัพันธ์มวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้ 
อีกได้
	 	 มาตรา	23	ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 (1)		พจิารณาให้ความเห็นเกีย่วกบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิตลอดจนส่งเสรมิและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
	 	 (2)		หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
	 	 (3)		พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
	 	 (4)		ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ 
การลงโทษทางวินัย
	 	 (5)		ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
  	 (วันที่	3	กันยายน	2557	–	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 1.		นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย	 ประธานกรรมการ	(ลาออกวันที่	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 2.		อธิบดีกรมอนามัย		 กรรมการ	
	 	 	 3.		นายรอยล	จิตรดอน		 กรรมการ	

  	 (วันที่	10	พฤษภาคม	2559	–	30	กันยายน	2559)
	 	 	 1.		พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน		 ประธานกรรมการ
	 	 	 2.		อธิบดีกรมอนามัย		 กรรมการ	
	 	 	 3.		นายรอยล		จิตรดอน		 กรรมการ	

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 จัดท�ากฎบัตรว่าด้วย	 การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรบัผิดชอบในการด�าเนนิงาน	โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	กปภ.	และมกีารสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าว	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	
	 	 2.		 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	 กระบวนการก�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	
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	 	 		7.				เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ	กปภ.	ในการพจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลือ่นชัน้	เลือ่นต�าแหน่ง	และประเมนิ
ผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	
	 	 		8.				ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัช	ี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด 
ที่เห็นว่าจ�าเป็น	รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(ที่มิใช่ส�านักงาน	การตรวจเงินแผ่นดิน)	ต่อคณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 		9.			 	รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ. 
ต่อคณะกรรมการ	 กปภ.	 อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง	 ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงาน 
ผลการด�าเนินงานในไตรมาสท่ีสี่	 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให  ้
กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ	กปภ.	
	 	 10.				ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 อย่างน้อย 
ปีบัญชีการเงินละหน่ึงคร้ัง	 รวมทั้งรายงานผลการประเมิน	 ปัญหาและอุปสรรค	 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 
  	 (วันที่	3	กันยายน	2557	-	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 1.		นายรอยล		จิตรดอน	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 2.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ	 กรรมการ	
	 	 	 3.		นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย	 กรรมการ	(ลาออกวันที่	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 4.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 กรรมการ	

  	 (วันที่	1	เมษายน	2559	–	30	กันยายน	2559)	
	 	 	 1.		นายรอยล		จิตรดอน	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 2.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ	 กรรมการ	
	 	 	 3.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 กรรมการ	

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ	 หรือความคาดหวังผลประโยชน์	 หรือ 
ความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน	
	 	 2.		 ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตน	ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	การพูดและการกระท�าที่เป็นอิสระ	พร้อมที่จะคัดค้าน
การกระท�าของกรรมการอื่นๆ	หรือของฝ่ายบริหาร	กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง	และสามารถท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยน	หรือยับยั้ง
การด�าเนินการต่างๆ	ได้อย่างแท้จริง	
	 	 3.		 ให้ความมั่นใจว่า	 ผลประโยชน์ของภาครัฐ	 พนักงาน	 กปภ.	 และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง	 และ	 กปภ. 
มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี	
	 	 4.		 ควรมีส่วนในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด	และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	
	 	 5.		 เข้าประชุมคณะกรรมการ	กปภ.	และอนุกรรมการต่างๆ	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�าโดยสม�่าเสมอ	
	 	 6.		 มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว	 อย่างน้อย	 6	 เดือนต่อครั้ง	 โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	 
หรือกรรมการที่มาจากกระทรวงที่ก�ากับดูแลเข้าร่วมประชุมด้วย	
	 	 7.		 ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นแย้งกับกรรมการอื่นๆ	จะมีการบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม	
	 	 8.		 ท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตน	เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�าทุกปี
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 4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. (วันที่	23	กันยายน	2558	–	30	กันยายน	2559)	
	 	 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 ประธานอนุกรรมการ		 	 	

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 พจิารณาให้ความเหน็เรือ่งต่างๆ		ทีเ่กีย่วกบักฎหมาย	สญัญา	ข้อบงัคบั	ระเบยีบค�าสัง่ของ	กปภ.	ในกรณมีปัีญหา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ	
	 	 2.		 พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง	การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ	ในลักษณะเดียวกันของ	กปภ.	
	 	 3.		 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง	ตามข้อบังคับ	กปภ.	ว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่ง	
อัตราเงินเดือน	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การถอดถอน	ระเบียบวินัย	การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน	 พ.ศ.	 2522	 ข้อบังคับ	 กปภ.	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 กปภ. 
พ.ศ.	 2546	 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	 2539	 รวมทั้งการร้องทุกข์	 ตามข้อบังคับ	 กปภ.	 ว่าด้วย 
การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง	 พ.ศ.	 2524	 เพื่อน�าเสนอประธานกรรมการ	 กปภ.	 หรือคณะกรรมการ	 กปภ.	 พิจารณา 
สั่งการแล้วแต่กรณี	
	 	 4.		 ด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ	กปภ.	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย	
	 	 5.		 ให้ค�าแนะน�าหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ	กปภ.	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย	
	 	 6.		 ด�าเนินงานต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ	ชุดก่อน

  5.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.	(วันที่	3	กันยายน	2557	–	30	กันยายน	2559)	
	 	 	 1.		อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.		อธิบดีกรมอนามัย	 	 อนุกรรมการ	
	 	 	 3.		นายรอยล		จิตรดอน		 	 อนุกรรมการ
	 	 	 4.		ผู้ว่าการ	กปภ.		 	 อนุกรรมการ	

   อ�านาจหน้าที่ 
	 	 	 1.		 ให้ค�าแนะน�าและให้การสนับสนุนคณะกรรมการ	 กปภ.	 ในการก�าหนดนโยบาย	 บริหารความเสี่ยง	 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท่ัวท้ังองค์กร	 เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงท่ีส�าคัญทุกด้าน 
ขององค์กร	ได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม	
	 	 	 2.		 ก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินการตามนโยบาย	 แนวทาง	 และกระบวนการ	 บริหารความเสี่ยงของ 
ฝ่ายบริหาร	ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย	เสียหาย	รวมทั้ง	การปรับกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง	ตามความเหมาะสม	เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่	กปภ.	
	 	 	 3.		 ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

  6. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. 
   	 (วันที่	3	กันยายน	2557	–	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 	 1.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 	 2.		อธิบดีกรมอนามัย	 	 อนุกรรมการ	
	 	 	 	 3.		นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย	 	 อนุกรรมการ	(ลาออกวันที่	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 	 4.		ผู้ว่าการ	กปภ.		 	 อนุกรรมการ	

   	 (วันที่	1	เมษายน	2559	–	30	กันยายน	2559)
	 	 	 	 1.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 	 2.		อธิบดีกรมอนามัย	 	 อนุกรรมการ	
	 	 	 	 3.		ผู้ว่าการ	กปภ.		 	 อนุกรรมการ	
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  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ให้สอดคล้องกับการด�าเนนิธรุกิจของ	กปภ.	
	 	 2.		 ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 ให้มีความเหมาะสม 
อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	และแนวทางปฏิบัติสากล
	 	 3.		 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 
อย่างต่อเนื่อง
	 	 4.		 ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ	และมีผลในทางปฏิบัติ
	 	 5.		 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ	กปภ.	ผู้บริหาร	พนักงาน	ชุมชน	ลูกค้า	และประชาชนทั่วไป	เกี่ยวกับ
กิจกรรมและแผนงาน/โครงการ	CSR	ของ	กปภ.	
	 	 6.		 ติดตามผลการด�าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 7.		 ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย	

 7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ (วันที่	3	กันยายน	2557	–	30	กันยายน	2559)
	 	 1.		 พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 2.		 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 	 อนุกรรมการ	
	 	 3.		 นายรอยล		จิตรดอน	 	 อนุกรรมการ	
	 	 4.		 พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 	 อนุกรรมการ	

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 ก�าหนดภารกิจ	เป้าประสงค์	และเป้าหมาย	(Benchmark)	ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด	(KPI)	ที่ผู้ว่าการ	กปภ.	 
จะต้องด�าเนินการ	
	 	 2.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ	กปภ.	ให้สอดคล้องกับภารกิจ	และเหมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนที่ก�าหนดใหม่	แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ	กปภ.	ให้ความเห็นชอบ	
	 	 3.		 ประเมินผลงานตามระยะเวลา	และตัวชี้วัดที่ก�าหนด	
	 	 4.		 ด�าเนินงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

 8. คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.	(วันที่	23	มกราคม	2558	–	30	กันยายน	2559)
	 	 1.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 	 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 2.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 	 อนุกรรมการ	
	 	 3.		ผู้ว่าการ	กปภ.		 	 อนุกรรมการ	

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 กลั่นกรองการด�าเนินงาน	 เกี่ยวกับแผนงานประจ�าปีของ	 กปภ.	 ตลอดจนแผนการด�าเนินงานด้านการเงินและ 
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	กปภ.	
	 	 2.		 เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดท่ีเหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ	 กปภ.	 รวมท้ังจัดท�า 
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน	
	 	 3.		 พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	 ที่มีวงเงินเกินอ�านาจผู้ว่าการ	 กปภ.	 ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการ	กปภ.	
	 	 4.		 เสนอแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร	กปภ.	ได้	
	 	 5.		 กล่ันกรองเรือ่งท่ีจะน�าเสนอคณะกรรมการ	กปภ.	ทีอ่ยูน่อกเหนอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการฯ 
ชุดอื่นๆ	
	 	 6.		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย
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 9. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า	(วันที่	29	มกราคม	2558	–	30	กันยายน	2559)
	 	 1.		นายรอยล		จิตรดอน		 ประธานอนุกรรมการ
	 	 2.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 รองประธานอนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		 บริหารจัดการแหล่งน�้าในการผลิตน�้าประปาของ	 กปภ.	 เพื่อด�าเนินการตามนโยบายให้รองรับการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจ
	 	 2.		 กลั่นกรองการด�าเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ	กปภ.	เพื่อบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ
	 	 3.		 วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง	 ของปัญหาการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	 ในแต่ละพื้นท่ีให้บริการของ	 กปภ. 
เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่	
	 	 4.		 ก�ากับดูแล	 และให้ข้อแนะน�าการด�าเนินการบริหารจัดการน�้า	 ทั้งระบบของ	กปภ.	 เพื่อให้สามารถประเมินผล 
และตรวจสอบได้	มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
	 	 5.		 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาด�าเนินการบริหารจัดการน�้า
	 	 6.		 รายงานผลการด�าเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	และแนวทางการด�าเนินการ	ให้คณะกรรมการ	กปภ.	ทราบทุกเดือน
	 	 7.		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

 10. คณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย	(วันที่	29	มกราคม	2558	–	30	กันยายน	2559)
	 	 1.		พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน	 ประธานอนุกรรมการ
	 	 2.		นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ		 รองประธานอนุกรรมการ	

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

 11. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. 
  	 (วันที่	2	ตุลาคม	2558	–	1	เมษายน	2559)
	 	 	 1.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 ประธานกรรมการ
	 	 	 2.		นายรอยล		จิตรดอน	 กรรมการ	
	 	 	 3.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 กรรมการ	
	 	 	 4.		นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย	 กรรมการ	(ขอลาออกวันที่	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 5.		นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	 กรรมการ	

  	 (วันที่	1	เมษายน	2559	–	13	มิถุนายน	2559)	(สิ้นสุดหน้าที่เมื่อได้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ว่าการ	กปภ.	แล้ว)
	 	 	 1.		พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ		 ประธานกรรมการ
	 	 	 2.		นายรอยล		จิตรดอน	 กรรมการ	
	 	 	 3.		พลโท	เทพพงศ์		ทิพยจันทร์	 กรรมการ	
	 	 	 4.		นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	 กรรมการ	
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  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.	 สรรหาบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็น	ผู้ว่าการ	กปภ.	ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 2518	 แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2543	(ฉบับที่	5)	และ	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550	และ	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2558	และพระราชบัญญัติ	กปภ.	พ.ศ.	2522	
	 	 2.		 ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งเพื่อใช้ส�าหรับการประกาศรับสมัครบุคคล	 เพื่อคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการ	กปภ.	เพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณสมบัติในข้อ	1	ให้เหมาะสม	และสอดคล้องกับการบริหารงานของ	กปภ.	
	 	 3.		 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ	กปภ.	
	 	 4.	 เมื่อด�าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จให้เสนอช่ือผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ว่าการ	 กปภ.	 ต่อคณะกรรมการ	 กปภ.	
(มากกว่า	1	ชื่อได้โดยจัดล�าดับความเหมาะสม)

 12.  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
  									 (วันที่	5	พฤศจิกายน	2558	–	1	เมษายน	2559)
	 	 	 1.		พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน		 ประธานอนุกรรมการ
	 	 	 2.		นางสาวโสภาวดี		เลิศมนัสชัย	 อนุกรรมการ	(ลาออกวันที่	1	เมษายน	2559)	
	 	 	 3.		นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ	 อนุกรรมการ	
	 	 	 4.		นายมณฑล		สุดประเสริฐ	 อนุกรรมการ	

  	 (วันที่	1	เมษายน	2559	–	13	มิถุนายน	2559)	(สิ้นสุดหน้าที่เมื่อได้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ว่าการ	กปภ.	แล้ว)
	 	 	 1.	พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน		 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 	 2.	นายรอยล		จิตรดอน	 อนุกรรมการ	
	 	 	 3.	นายฉัตรชัย			พรหมเลิศ	 อนุกรรมการ	
	 	 	 4.	นายมณฑล		สุดประเสริฐ	 อนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
	 	 1.		พจิารณาผลตอบแทนผูว่้าการ	และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกบับคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูว่้าการ	กปภ. 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู ้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่ 
13	 มิถุนายน	 2543	 	 และแนวทางการผ่อนคลายหลักเกณฑ์และการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด	 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2547	
	 	 2.		เสนอผลการพิจารณาก�าหนดผลตอบแทน	 พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ	 กปภ.	 เพื่อพิจารณา 
แล้วเสนอกระทรวงการคลงัให้ความเหน็ชอบ	ตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ	
(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550	มาตรา	8	จัตวา	วรรค	7
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1.4	 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน

คณะกรรมการ	 กปภ.	 ได้ก�าหนดปฏิทินการประชุม	 โดยจะมีการประชุมอย่างน้อย	 เดือนละ	 1	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 การประชุม 
คณะกรรมการ	 กปภ.	 อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	 กปภ.	 
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 ซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน	พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม	 เป็นเวลาอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 กปภ.	 ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ก่อนการเข้าร่วมประชุม	 ยกเว้นในกรณีเป็นเรื่องด่วน	 ตลอดจนจัดท�ารายงานการประชุมท่ีมีสาระส�าคัญครบถ้วน	 และเสนอ 
ให้มีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป	ก่อนจัดเก็บรายงานการประชุม	 และเอกสารประกอบการประชุม	อย่างเป็นระบบและ
สามารถสืบค้นได้	

กปภ.	ได้ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการ	กปภ.	คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ	กปภ.	เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ	 ที่กระทรวงการคลังก�าหนดและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	 2556	 
ที่เห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ	 (กนร.)	 ครั้งท่ี	 4/2556	 เรื่องอัตราค่าตอบแทน 
และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ที่ก�าหนดให้	กปภ.	อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ	กลุ่มที่	1	มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม	ดังนี้

1.		 ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ	10,000	บาท	ประธานได้รับค่าตอบแทน	2	เท่าของกรรมการ	
2.		 ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ	 10,000	 บาท	 เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	 ไม่เกิน	 1	 ครั้งต่อเดือน 

โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า	ในอัตราร้อยละ	25	และ	12.5	ของเบี้ยประชุม	
3.		 กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ	
	 3.1	 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง	 ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ	 เฉพาะกรรมการ	ที่มาประชุม	ทั้งนี้รวมแล้ว

ไม่เกิน	2	คณะๆ	ละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน
	 3.2		 ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับบุคคลภายนอก	 ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน	 3,000	 บาท 

เฉพาะกรรมการที่มาประชุมในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์	 และ 
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในรัฐวิสาหกิจ	โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน	(ทุกเดือน)	

ส�าหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหาร	 เป็นไปตามผลประกอบการประจ�าปี	 ของ	 กปภ.	 และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่พัก	ค่าเครื่องแต่งตัวและค่ารับรอง	เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ	กปภ.	

ทั้งนี้	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ที่ได้รับ	รายละเอียดตามตาราง
แนบดังนี้
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หมายเหตุ 	*อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	และอธิบดีกรมอนามัย	ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน

	1.	นายจิรชัย			 มูลทองโร่ย	 ประธาน	 12/12	 12/12	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 300,000.00	 240,000.00	 206,250.00	 746,250.00
	 	 	 กรรมการ

 2.	 อธบิดกีรมโยธาธิการและผงัเมือง/ผูแ้ทน 
	 นายมณฑล		 สุดประเสริฐ กรรมการ	 4/12	 -	 -	 -	 -	 5/5	 -	 -/4	 -	 -	 -	 -	 -	 102,500.00	 120,000.00	 123,750.00	 346,250.00
	 นายโอฬาร			 ศักยโรจน์กุล	*	 ผู้แทน	 6/12	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	 	 60,000.00	 -	 -	 60,000.00

	3.	 อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 นายแพทย์วชิระ			เพ็งจันทร์	 กรรมการ	 9/12	 -	 6/8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1/7	 -	 -	 -	 93,000.00	 231,612.90	 -	 324,612.90
 นายแพทย์ธงชยั		 เลศิวไิลรตันพงศ์*	 ผู้แทน	 1/12	 -	 1/8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 10,000.00	 -	 -	 10,000.00
	 นางนันทกา			 หนูเทพ	 ผู้แทน	 -	 -	 -	 -	 -	 5/5	 2/2	 -	 -	 2/7	 -	 -	 -	 76,000.00	 -	 -	 76,000.00

	4.	 นางสาวโสภาวดี			เลิศมนัสชัย	 กรรมการ	 6/12	 -	 5/8	 -	 -	 -	 1/2	 -	 -	 -	 	 2/2	 -	 90,000.00	 135,000.00	 165,000.00	 390,000.00

	5.	 พลเอก	วิชิต			 ศรีประเสริฐ	 กรรมการ	 12/12	 -	 -	 2/2	 9/9	 -	 -	 4/4	 12/12	 3/7	 -	 2/2	 -	 407,500.00	 120,000.00	 165,000.00	 692,500.00

	6.	 พลโท	เทพพงศ์			 ทิพยจันทร์	 กรรมการ	 7/12	 -	 -	 -	 -	 -	 2/2	 3/4	 8/12	 -	 -	 -/2	 -	 205,000.00	 120,000.00	 123,750.00	 448,750.00

	7.	 นายรอยล			 จิตรดอน	 กรรมการ	 11/12	 -	 8/8	 2/2	 -	 3/5	 -	 3/4	 -	 7/7	 -	 2/2	 1/1	 300,000.00	 240,000.00	 165,000.00	 705,000.00

	8.	 พลเอก	ไตรรัตน์			รังคะรัตน		 กรรมการ	 12/12	 -	 3/8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 12/12	 -	 1/1	 295,000.00	 178,870.97	 133,951.60	 607,822.57

	9.	 นายฉัตรชัย				 พรหมเลิศ		 กรรมการ	 10/12	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9/12	 1/2	 	 210,000.00	 120,000.00	 133,951.60	 463,951.60

10.	ผู้ว่าการ	กปภ.	 	 กรรมการและ                 
	 นางรัตนา			 กิจวรรณ	 เลขานุการ	 5/12	 -	 -	 -	 -	 2/5	 -	 -	 5/12	 -	 -	 -	 -	 120,000.00	 54,516.13	 165,000.00	 339,516.13

11.	รักษาการแทนผู้ว่าการ	กปภ.	 กรรมการและ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 นายชุมพล			 โชคพงษ์อุดมชัย	 เลขานุการ	 3/12	 	 	 	 	 1/5	 1/2	 -	 4/12	 -	 -	 -	 -	 96,000.00	 29,483.87	 -	 125,483.87

12.	ผู้ว่าการ	กปภ.	 	 กรรมการและ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 นายเสรี			 ศุภราทิตย์	 เลขานุการ	 4/12	 -	 -	 -	 -	 2/5	 1/2	 -	 3/12	 -	 -	 -	 -	 120,000.00	 36,000.00	 -	 156,000.00
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1.5	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
หน่วย	:	บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร               30 ก.ย. 59 30 ก.ย. 58   30 ก.ย. 57

ผลประโยชน์ระยะสั้น*	 21,106,452.70	 21,775,282.57	 23,718,279.21

ผลประโยชน์ระยะยาว	 10,232,621.50	 9,440,846.25		 10,654,430.98

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		 84,141.49	 0.00	 0.00																																								

   31,423,215.69 31,216,128.82   34,372,710.19  

หมายเหตุ :		*	ส�าหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 โบนัสกรรมการ	 และค่าตอบแทนกรรมการ	 ของผู้ว่าการ	 กปภ.	 ได้แสดง 
	 	รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	หัวข้อ	ค่าตอบแทนกรรมการ
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1.6	 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ	 กปภ.	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	 ตามนโยบายหลักการก�ากับดูแลท่ีดีเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 (Conflict	 of	 Interest)	 ในการด�าเนินกิจการของ	 กปภ.	 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่างๆ	เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน	ไม่มีผลประโยชน์	หรือส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของ	กปภ.	
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู ้บริหาร	 และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพ	 หลีกเล่ียง 
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงิน	หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ	ที่จะส่งผลให้	กปภ.	ต้องเสียประโยชน์	หรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง	 หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน	 โดยให้พนักงานทุกคนต้องรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�า 
ทุกปี		ในช่วงเดือนตลุาคม	รวมทัง้มอบหมายให้สายงานผูช่้วยผูว่้าการ	(ส�านกัตรวจสอบ)	และคณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	
เป็นผู้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว	ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	ซื่อสัตย์	รับผิดชอบตามแนวทางการก�ากับดูแลที่ดี	

นอกจากน้ี	กปภ.	ยงัมรีายการระหว่างกนักบับคุคล	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งได้โดย	กปภ.	ได้ท�าสญัญาร่วมลงทนุ
ร่วมงานกับเอกชน	 ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของสัญญา	 ดังนี้	 1)	 ให้สิทธิเอกชนในการด�าเนินการผลิต	 และจ�าหน่ายน�้าประปา 
ให้แก่	กปภ.	2)	ให้สิทธิเอกชนเช่าบริหารและด�าเนินกิจการระบบประปา	และ	3)	ซื้อ/ขายน�้าประปากับเอกชน	ดังนี้

รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์

		1.	 บจก.	ประปาปทุมธานี

  

		2.	บจก.	เอ็กคอมธารา

  

		3.	 บจก.	อาร์.อี.คิว.วอเตอร์
	 เซอร์วิสเซส

		4.	 บมจ.	จัดการและพัฒนา
	 ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก

-		สัญญาให้สิทธิด�าเนินการผลิตและ
จ�าหน่ายน�้าประปา	(BOOT)	ระหว่าง
การประปาส่วนภูมิภาค	กับ	บริษัท
ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	เพื่อใช้ใน
พื้นที่ส�านักงานประปารังสิต	
จ.ปทุมธานี

-		สัญญาให้เอกชนผลิตน�้าประปา	(BOO)	
เพื่อขายให้แก่ส�านักงานประปาของ	
กปภ.	ใน	จ.ราชบุรี	และ	
จ.สมุทรสงคราม

-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	(BOO)	
	 เพื่อส�านักงานประปาภูเก็ต	จ.ภูเก็ต

-		สัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�าเนิน
กิจการระบบประปาสัตหีบ

	 (Lease	Contract)	จ.ชลบุรี
-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	(BOO)
	 เพื่อส�านักงานประปาเกาะสมุย
	 จ.สุราษฎร์ธานี

31	สิงหาคม	2538

15	กันยายน	2549

23	มิถุนายน	2542

28	ตุลาคม	2542

28	กรกฎาคม	2543
 

7	กรกฎาคม	2547

25	ปี

25	ปี

30	ปี

25	ปี

30	ปี

15	ปี

บริษัท ชื่อสัญญา
(รูปแบบโครงการ)

วันท�าสัญญา อายุสัญญา
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		5.	 บมจ.	น�้าประปาไทย	
		 เปลี่ยนชื่อเป็น	บมจ.	ทีทีดับบลิว
		 (เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2557)

		6.	 บจก.	ประปานครสวรรค์

		7.	 บจก.	ประปาบางปะกง

  

		8.	 บจก.	ประปาฉะเชิงเทรา

		9.		บจก.	อินดัสเตรียล	วอเตอร์
	 รีซอร์ส	แมนเนจเมนท์

10.		กลุ่มบริษัท	ยูยูกรุ๊ป	คอนซอร์เตียม

-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	(BOO)	งาน
ให้เอกชนผลิตน�้าประปา	เพื่อขายให้
แก่ส�านักงานประปา	ของ	กปภ.	

	 ใน	จ.นครปฐม	และ	จ.สมุทรสาคร
-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	(เพิ่มเติม)

 

-		สัญญาให้เอกชนผลิตน�้าประปา	
(BOOT)	เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาของ	กปภ.	ที่ส�านักงานประปา
นครสวรรค์ออก	จ.นครสวรรค์

-		สัญญาให้เอกชนผลิตน�้าประปา	
(BOOT)	เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาของ	กปภ.	ที่ส�านักงานประปา
บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา

-		สัญญาให้เอกชนผลิตน�้าประปา	
(BOOT)	เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาของ	กปภ.	ที่ส�านักงานประปา
ฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา

-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	(BOO)	เพื่อ
ส�านักงานประปาพนัสนิคม	และ
ส�านักงานประปาบ้านบึง	จ.ชลบุรี

-		สัญญาให้เอกชนผลิตน�้าประปา	(BTO)
	 เพื่อขายให้แก่ส�านักงานประปาระยอง	

จ.ระยอง
-		สัญญาซื้อขายน�้าประปา	(BOO)
	 เพื่อ	ส�านักงานประปาชลบุรี	จ.ชลบุรี

21	กันยายน	2543

29	ธันวาคม	2551

		7	พฤศจิกายน	2543

		9	พฤศจิกายน	2543

 

		9	พฤศจิกายน	2543

10	กันยายน	2547

14	มีนาคม	2549
 

		3	มิถุนายน	2552

อายุสัญญาวันท�าสัญญา
ชื่อสัญญา

(รูปแบบโครงการ)

30	ปี

ระยะเวลา
ตามสัญญา

เดิม

25	ปี

25	ปี

25	ปี

15	ปี

25	ปี

20	ปี

บริษัท
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2.	 รายงานผลการด�าเนินงานต่างๆ	ขององค์กร

2.1	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ของ	กปภ.	ประจ�าปี	2559

 Audit Committee Report for 2016

2.2	 การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการ	กปภ.

PWA

$

PWA

$

PWA

$



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 147

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ประจ�าปี	2559

คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ	กปภ.	ตามค�าสัง่ที	่13/2557	ลงวนัที	่3	กนัยายน	2557 
แต่งตั้งให้	 1)	 นางสาวโสภาวดี	 	 เลิศมนัสชัย	 เป็นประธานกรรมการ	 2)	 อธิบดีกรมอนามัย	 และ	 3)	 นายรอยล	 จิตรดอน 
เป็นกรรมการ	ต่อมาคณะกรรมการ	กปภ.	แต่งตั้งให้	พลเอก	 ไตรรัตน์	 รังคะรัตน	 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	
แทนต�าแหน่งที่ว่าง	ตามค�าสั่งที่	4/2559	ลงวันที่	10	พฤษภาคม	2559

ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้มีการประชุม	8	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดจ�านวนครั้งที่ประชุม	ดังนี้

โดยมี	ผูบ้ริหารระดบัสงูของ	กปภ.		ส�านกัตรวจสอบ	และฝ่ายการเงนิและบญัช	ีและผูส้อบบญัช	ีได้เข้าร่วมประชมุในวาระ
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.	ได้ท�าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	โดยมีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
1.		 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี	 2559	 และประจ�าปี	 2558	 ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี	 และผู้สอบบัญชี 

เพื่อให้มั่นใจว่า	 รายงานทางการเงินของ	 กปภ.	 ได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานบัญชี	 ท่ีรับรองโดยท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเพยีงพอ	ครบถ้วนและเชือ่ถอืได้	นอกจากนีย้งัได้สอบทานรายการบญัช	ีระหว่าง	กปภ.	กบับรษิทัร่วม	และบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง
กันกับบริษัทร่วม	 จากรายงานผลการสอบทานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว 
เป็นรายการที่ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

2.		 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ	 สามารถ 
ให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า	มกีารบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้อย่างสม�า่เสมอ	มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ

3.		 สอบทานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และนโยบายทีเ่กีย่วข้องความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	

4.		 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัระเบยีบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2555	 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2555	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ก�าหนด	 และปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance)	ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ	คงไว้ซึ่งระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

นางสาวโสภาวดี		 เลิศมนัสชัย	 5/8

พลเอก	ไตรรัตน์		 รังคะรัตน	 3/8

นายแพทย์วชิระ		 เพ็งจันทร์	 7/8

นายรอยล			 จิตรดอน	 8/8
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5.		 พจิารณานโยบายและทบทวนคูม่อืการปฏบิตังิานของส�านกัตรวจสอบให้ครอบคลมุ	บทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบ	
ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.		 อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 (ปี	 2560–	 2562)	 และแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 2560	 แผนกลยุทธ ์
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานส�านักตรวจสอบ	 และแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	 รวมถึงได้ก�ากับดูแลติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบเป็นรายไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

จากการด�าเนินการ	 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	 กปภ.	 มีความเห็นว่า 
กปภ.	 มีกระบวนการในการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป	 และ 
การท�าธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ครบถ้วนและเชื่อถือได	้ 
มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม	โปร่งใส	มปีระสทิธภิาพ	ฝ่ายบรหิารมกีารตดิตามดแูลมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	 เพียงพอและเหมาะสม	 โดยไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 และผลการตรวจสอบภายใน	 
โดยรวมมีประสิทธิผล

		พลเอก
											(ไตรรัตน์		รังคะรัตน)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ	กปภ.
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Audit Committee Report for 2016

PWA’s	Audit	Committee	was	appointed	by	PWA’s	Board	of	Directors	according	to	an	order	No.13/2014	
date	September	3,	2014		1.)	Miss	Sopawadee	Lertmanaschai	2.)	Mr.	Wachira	Pengjuntr	3.)	Mr.	Royol	Chitradon,	
as	members.	Later,	 the	PWA.	Gen.	Trairat	Rangaratna	as	Chairman	of	 the	Audit	Committee	of	 the	PWA. 
Vacancy	by	the	property	at	4/2016	dated	May	10,	2016.

In	 2016	 the	 Audit	 Committee	 convened	 8	meetings.	 The	 number	 of	meeting	 attendance	 of	 the 
committee	members	is	shown	below:

The	meetings	were	attended	by	PWA’s	senior	management,	Office	of	the	auditors	and	the	Finance	
and	Accounting	Department	on	the	agenda	concerned:

PWA’s	Audit	Committee	has	considered	numerous	 issues’	with	significant	substances	summarized 
as	the	followings:

1.		 Review	of	PWA’s	quarterly	(2016)	and	annual	(2015)	financial	statements	along	with	the	Finance	
and	Accounting	Department	and		The	office	of	the	Auditors	General	to	ensure	that	they	are	accurately	and	
properly	arranged	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	standards,	while	data	is	sufficiently	
and	 reliably	 disclosed.	 In	 addition,	 the	 Audit	 committee	 also	 reviewed	 transaction	 with	 associated 
companies	and	companies	related	to	associated	companies	from	State	Audit

2.		 Review	of	the	adequacy	of	PWA’s	internal	control	system,	as	a	supplement	to	the	inspection	
report	 	 of	 Office	 of	 the	 auditor,	 to	 ensure	 that	 PWA	 consistently	 has	 efficient	 risk	management	 at	 
an	acceptable	level,	apart	from	proper,	transparent	and	efficient	internal	control	system.

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	and	procedures	of	the	Audit	Office	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	 (2016-2018)	 and	 2016	 examination	 plan	 and	 Personnel	 
development	plan	including	directed	monitor	the	performance	of	the	review	is	a	quarterly.	And	suggestions	
about	working	practices.

Miss	Sopawadee		 Lertmanaschai	 5/8

Gen.	Trairat		 Rangaratna	 3/8

Mr.	Wachira		 Pengjuntr	 7/8

Mr.	Royol		 Chitradon	 8/8

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

Gen.
															(Trairat		Rangaratna)
Chairperson	of	PWA’s	Audit	Committee
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การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการ	กปภ.

ในการสรรหาบุคคลคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการ	 กปภ.	 เมื่อคณะกรรมการ	 กปภ.	 ครบก�าหนดวาระ	 หรือจะมี 
การพิจารณาแต่งตัง้เพิม่เติม	เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทย	โดย	กปภ.	จะด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2557	ตามขั้นตอนสรุปได้	ดังนี้	

1.		 กปภ.	รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า	บดันีค้ณะกรรมการ	กปภ.	ชดุปัจจบุนัครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง
แล้ว	หรือมีกรรมการได้พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดตามวาระ	เพื่อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	กปภ.

2.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน�าเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	 กปภ. 
ต่อประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(คนร.)	

3.		 ประธาน	คนร.	พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ	กปภ.	ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง	แล้วเสนอ	
คนร.	พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้	 กรณีกรรมการ	 กปภ.	 ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือหน่วยงานอื่น	 บุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 กปภ.	 ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเสนอประธาน	 คนร. 
เพื่อให้ความเห็นชอบ	

4.		 คนร.	เสนอรายชื่อคณะกรรมการ	กปภ.	ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
5.		 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการ	 กปภ.	 แล้ว	 ให้คณะกรรมการ	 กปภ.	 เข้ารับต�าแหน่ง	 ตาม 

มติคณะรัฐมนตรีต่อไป	
โดยสรุปตามผังรูป	ดังนี้

ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการ กปภ.

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. หลังจากครบก�าหนดตามวาระ 
หรือพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดตามวาระ

1. คณะกรรมการ กปภ. ปฏิบัติหน้าท่ีครบก�าหนดตามวาระ หรือพ้นจาก
ต�าแหน่งก่อนครบวาระ
(อ้างอิง	 1.	 พ.ร.บ.	คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบัคณะกรรมการและพนกังาน
	 	 รฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	2518	และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ	มาตรา	5	และ	8	
	 2.	 พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522	มาตรา	15	และ	16)

2. กปภ. รายงานกระทรวงมหาดไทย กรณีคณะกรรมการ 
กปภ. ชุดปัจจุบันครบก�าหนดตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
หรอืพ้นจากต�าแหน่ง ก่อนครบก�าหนดตามวาระ เพือ่เสนอ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. ชุดใหม่

	 (อ้างอิง	พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522	มาตรา	15)

3. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยน�าเสนอรายชือ่คณะกรรมการ กปภ. 
ทีจ่ะแต่งตัง้ ต่อประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและก�ากบัดแูล
รัฐวิสาหกิจ (คนร.)

	 (อ้างอิง	ระเบียบส�านักนายกฯ	ว่าด้วยการก�าหนดนโยบาย	และก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2557	ข้อ	12)

7. คณะกรรมการ กปภ. เข้ารับต�าแหน่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี
	 (อ้างอิง	พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522	มาตรา	15)

5. คนร. น�ารายชื่อคณะกรรมการ กปภ. เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
อนุมัติแต่งตั้ง 

	 (อ้างอิง	 ระเบียบส�านักนายกฯ	 ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและ
ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2557	ข้อ	12)

6. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. 
	 (อ้างอิง	พ.ร.บ.	กปภ.	พ.ศ.	2522	มาตรา	15)

4.1 ประธาน คนร. ให้ความเหน็ชอบรายชือ่คณะกรรมการ กปภ. ทีจ่ะแต่งต้ัง 
แล้วให้เสนอ คนร. พิจารณา

4.2 กรณีต�าแหน่งกรรมการที่จะแต่งตั้งเป็นต�าแหน่งผู้แทนส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. ขอความเห็นชอบ 
หรือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แทนนั้น 

 ก่อนเสนอประธาน คนร. เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อ 4.1 
	 (อ้างอิง	 ระเบียบส�านักนายกฯ	 ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2557	ข้อ	12)

ข้อมูล	ณ	วันที่	19	เมษายน	2559
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3.1	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ	 ต่อรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ	 โดยให้มีการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 ใช้นโยบายการบัญชี 
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	 ตลอดจน 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	เหมาะสมและโปร่งใส	ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค	 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ	 ให้ก�ากับดูแล	สอบทาน	ความน่าเชื่อถือ	ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายใน	โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 ได้สนับสนุนข้อมูล	 และเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวของเพื่อให้ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิซึง่เป็นผูส้อบบญัช	ีสามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้อย่างอสิระ	กระทัง่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ได้รบัรอง
งบการเงินและผลการด�าเนินงาน	 ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 มีความเห็นว่างบการเงิน	 และระบบการควบคุมภายในโดยรวมของ 
การประปาส่วนภูมิภาค	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 30	 	 กันยายน	 	 2559	 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	(นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ)
กรรมการ	รักษาการในต�าแหน่ง

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

The	 Provincial	Waterworks	 Authority	 (PWA)	 Board	 of	 Directors	 has	 fully	 realized	 its	 duties	 and 
responsibilities,	as	the	Board	of	Directors,	for	the	quality	financial	statements,	which	have	been	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’	 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,	 its	 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,	 2016	 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



“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสนอ   คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2559 

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเ งินลงทุนตามวิธีส ่วนได ้ เสียและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

เฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีส้ินสุด 

วันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	 ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น	เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความคดิเห็นต่องบการเงนิดงักล่าว	 จากผลการตรวจสอบ 

ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ซ่ึงก�าหนดให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง 

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ		เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์		แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ 

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้	 และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	 รวมท้ัง 

การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
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	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ 

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	 

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และผลการด�าเนินงานท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินขอให ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 	 4.7	 ได ้อธิบายถึงการที่ 

การประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปด�าเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานซ่ึงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 

ที่อาจเป็นเหตุให้งานระหว่างก่อสร้างต้องถูกระงับหรือยกเลิกได้	 หากหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแลพื้นท่ีไม่อนุญาต 

ให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้พ้ืนท่ีที่ก�าลังก่อสร้าง	 หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี	 4.23	 การกู้เงินจากกองทุนเงินประกัน 

การใช้น�้าจ�านวน	 1,000.00	 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่	 8	 เหตุการณ์ 

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	 เน่ืองจากเมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 2560	 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคาร	 2	 ชั้น	 4 

การประปาส่วนภูมิภาค	ส�านักงานใหญ่	ทั้งนี้	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

(นางสาวสุวิมล		เดชานุกูลกิจ)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่	13

      

(นางประชุมพร		บุตรไชย)

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่	28	มีนาคม	2560
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To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority
The Office of the Auditor General has audited the financial statements of the Provincial Waterworks 

Authority	 (PWA)	comprising	 the	statements	of	 financial	position	 in	which	 the	equity	method	 is	applied,	
accompanying	statements	of	financial	position	as	at	30	September	2016	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	2016	and	a	summary	of	significant	accounting	
policies	and	other	explanatory	information.

Management Responsibility for the Financial Statements
The	Management	 is	 responsible	 for	 the	 preparation	 of	 these	 financial	 statements	 in	 accordance	 

with	 the	 Thai	 Financial	 Reporting	 Standards	 and	 for	 such	 internal	 control	 as	management	 determines	 
as	necessary	to	enable	the	preparation	of	financial	statements	that	are	free	from	material	misstatement,	
whether	due	to	fraud	or	error.

Auditor’s Responsibility
The	 Office	 of	 the	 Auditor	 General’s	 responsibility	 is	 to	 express	 an	 opinion	 on	 these	 financial	 

statements	based	on	its	audit.	It	conducted	its	audit	in	accordance	with	the	Thai	Standards	on	Auditing.	
Those	standards	require	that	the	Office	of	the	Auditor	General	complies	with	ethical	requirements	and	plan	
and	perform	the	audit	to	obtain	reasonable	assurance	about	whether	the	financial	statements	are	free	from	
material	misstatement.

An	 audit	 involves	 performing	 procedures	 to	 obtain	 the	 audit	 evidence	 about	 the	 amounts	 and	 
disclosures	of	the	financial	statements.	The	procedures	selected	depend	on	the	auditor’s	judgment,	including	
the	assessment	of	the	risks	of	material	misstatement	of	the	financial	statements,	whether	due	to	fraud	or	 
error.	In	making	those	risks	assessment,	the	auditor	considers	the	internal	control	relevant	to	the	entity’s	
preparation	and	fair	presentation	of	the	financial	statements	in	order	to	design	audit	procedures	that	are	
appropriate	to	the	circumstances,	but	not	for	the	purpose	of	expressing	an	opinion	on	the	effectiveness	of	
the	entity’s	internal	control.	An	audit	also	includes	evaluating	the	appropriateness	of	accounting	policies	
used	and	the	reasonableness	of	accounting	estimates	made	by	the	management,	as	well	as	evaluating	the	
overall	presentation	of	the	financial	statements.

The	Office	of	the	Auditor	General	believes	that	the	audit	evidence	it	has	obtained	is	sufficient	and	
appropriate	to	be	used	as	a	basis	for	its	audit	opinion.

(Translation)

Auditor’s Report

The Office of the Auditor General
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Opinion
In	the	opinion	of	the	Office	of	the	Auditor	General,	the	financial	statements	in	which	the	equity	method 

is	 applied	 and	 separate	 financial	 statements	 referred	 to	 above	 present	 fairly,	 in	 all	material	 respects,	 
the	 financial	position	of	 the	Provincial	Waterworks	Authority	as	at	30	September	2016	and	 its	 financial	 
performance	and	cash	flows	for	the	year	then	ended	in	accordance	with	the	Thai	Financial	Reporting	Standards.

Information and Critical Incident
The	Office	of	the	Auditor	General	requests	to	notice	the	notes	to	financial	statements	4.7	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	 in	 relation	 to	 the	 notes	 to	 financial	 
statements	 4.23	 Loans	 from	 the	Water	 Usage	 Guarantee	 Fund	 of	 Baht	 1,000.000	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	Office	of	the	Auditor	General	did	not	
express	any	conditional	comments	in	this	respect.

(Ms. Suvimol  Dechanukulkij)
Director	of	Financial	Audit	Office	13

(Mrs. Prachumporn  Buttrachai)
Group Director

(Signed)  Suvimol  Dechanukulkij

(Signed)  Prachumporn Buttrachai

The Office of the Auditor General
28	March	2017
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งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.1	4.1 1,998,066,366	 3,662,662,900	

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 3.2	4.2 1,976,393,421	 2,410,180,216	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 3.3	4.3 2,004,769,817	 986,094,957	

วัสดุคงเหลือ	 3.4	4.4 265,735,869	 250,788,283	

งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ 3.11.2 26,699,402	 26,779,377	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,271,664,875 7,336,505,733 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5	4.5 3,854,421,533	 3,622,376,184	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3.5	4.5 24,026,200	 24,026,200	

เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 1,380,083,956	 1,416,780,364	

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	 4.7 12,243,357,819	 8,861,849,962	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 3.7	3.8	4.8 85,215,152,423	 78,014,248,366	

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 3.8	3.9	4.9 317,689,482	 318,233,174	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7	3.10	4.10 88,847,246	 87,609,518	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.11 269,387,132	 270,738,333	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 103,392,965,791 92,615,862,101 

รวมสินทรัพย์ 109,664,630,666 99,952,367,834 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	

หน่วย	:	บาท
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	

หน่วย	:	บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 หมายเหตุ  2559  2558

                       หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน    
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 4.12		 3,921,225,685		 2,745,847,337	
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			 4.13		 1,431,216,048		 1,416,509,004	
	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย	 4.14		 2,300,000,000		 1,963,900,000	
	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 	 471,312,554		 645,506,792	
	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 3.11.2	 403,127,007		 410,309,593	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 3.13	4.15	 544,370,928		 504,723,361	
	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 4.16		 1,000,000,000		 -			
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4.17		 1,463,353,773		 930,171,057	
รวมหนี้สินหมุนเวียน  11,534,605,995  8,616,967,144 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3.13	4.15	 13,614,929,574		 14,160,317,479	
	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 4.16		 13,313,812,470		 12,600,000,000	
	 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้	 3.11.7	3.11.9	4.18	 2,264,618,024		 2,066,896,905	
	 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการรอรับรู้	 3.11.9	4.18	 3,407,180,689		 2,372,797,857	
	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 3.11.8	4.18	 17,533,229,365		 15,003,412,493	
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	 3.14	3.15	4.19	 1,363,903,397		 1,257,621,463	
	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 4.20		 21,642,109		 14,238,394	
	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 4.21		 4,166,494,930		 3,671,950,789	
	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 3.7	3.16	4.22	 21,437,936		 20,534,410	
	 เงินประกันระยะยาว	 4.23		 1,944,950,962		 1,835,098,992	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  57,652,199,456  53,002,868,782 
รวมหนี้สิน  69,186,805,451  61,619,835,926 
ส่วนของทุน	 4.24		 	 	
	 ทุนประเดิม			 	 2,204,438,020		 2,204,438,020	
	 งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919,654,450		 30,919,654,450	
	 รวมทุน	 	 33,124,092,470		 33,124,092,470	
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสมยังไม่ได้จัดสรร	 	 7,059,624,573	 4,833,961,950
	 องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน	 	 294,108,172		 374,477,488	
รวมส่วนของทุน  40,477,825,215  38,332,531,908 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  109,664,630,666  99,952,367,834 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวรจรรย์		เดชะศาศวัต)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายเสรี		ศุภราทิตย์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ  2559  2558

                               สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3.1	4.1	 1,998,066,366		 3,662,662,900	

	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 3.2	4.2	 1,976,393,421		 2,410,180,216	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น																																						3.3	4.3	 2,004,769,817		 986,094,957	

	 วัสดุคงเหลือ			 3.4	4.4	 265,735,869		 250,788,283	

	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 3.11.2	 26,699,402		 26,779,377	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  6,271,664,875  7,336,505,733 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 3.5	4.5	 1,091,200,000		 1,091,200,000	

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 3.5	4.5	 24,026,200		 24,026,200	

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	 	 1,380,083,956		 1,416,780,364	

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง			 4.7	 12,243,357,819		 8,861,849,962	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์			 3.7	3.8	4.8	 85,215,152,423		 78,014,248,366	

	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 3.8	3.9	4.9	 317,689,482		 318,233,174	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3.7	3.10	4.10	 88,847,246		 87,609,518	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 4.11	 269,387,132		 270,738,333	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  100,629,744,258  90,084,685,917 

รวมสินทรัพย์  106,901,409,133  97,421,191,650 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ  2559  2558

                       หนี้สินและส่วนของทุน    
หนี้สินหมุนเวียน    
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 4.12		 3,921,225,685		 2,745,847,337	
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			 4.13		 1,431,216,048		 1,416,509,004	
	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย	 4.14		 2,300,000,000		 1,963,900,000	
	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 	 471,312,554		 645,506,792	
	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 3.11.2	 403,127,007		 410,309,593	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 3.13	4.15	 544,370,928		 504,723,361	
	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 4.16		 1,000,000,000		 -			
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4.17		 1,463,353,773		 930,171,057	
รวมหนี้สินหมุนเวียน  11,534,605,995  8,616,967,144 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 3.13	4.15	 13,614,929,574		 14,160,317,479	
	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 4.16		 13,313,812,470		 12,600,000,000	
	 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้	 3.11.7	3.11.9	4.18	 2,264,618,024		 2,066,896,905
	 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการรอรับรู้	 3.11.9	4.18	 3,407,180,689		 2,372,797,857	
	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 3.11.8	4.18	 17,533,229,365		 15,003,412,493	
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	 3.14	3.15	4.19	 1,363,903,397		 1,257,621,463	
	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 4.20		 21,642,109		 14,238,394	
	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 4.21		 4,166,494,930		 3,671,950,789	
	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 3.7	3.16	4.22	 21,437,936		 20,534,410	
	 เงินประกันระยะยาว	 4.23		 1,944,950,962		 1,835,098,992	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  57,652,199,456  53,002,868,782 
รวมหนี้สิน  69,186,805,451  61,619,835,926 
ส่วนของทุน 4.24	   
	 ทุนประเดิม			 	 2,204,438,020		 2,204,438,020	
	 งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919,654,450		 30,919,654,450	
	 รวมทุน	 	 33,124,092,470		 33,124,092,470	
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสมยังไม่ได้จัดสรร	 	 4,728,481,330	 2,740,887,703
	 องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน	 	 (137,970,118)	 (63,624,449)
รวมส่วนของทุน  37,714,603,682  35,801,355,724 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  106,901,409,133  97,421,191,650 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวรจรรย์		เดชะศาศวัต)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายเสรี		ศุภราทิตย์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 หมายเหตุ  2559  2558

รายได้     
รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 3.11.1	 25,680,445,214		 24,981,888,110	
	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 3.11.2	 2,115,067,144		 2,113,999,583	
	 รายได้อื่น	 3.11.3	-	3.11.9	4.26	 1,367,634,122	 1,331,642,123

      รวมรายได้  29,163,146,480  28,427,529,816 

ค่าใช้จ่าย     
	 ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ	 	 1,730,745,486		 1,693,750,238	
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 4.27	 20,450,168,381		 18,433,756,209	
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 4.28		 155,145,545		 123,332,635	
	 ต้นทุนทางการเงิน	 3.12	4.29	 2,340,353,441		 2,335,246,355	

      รวมค่าใช้จ่าย  24,676,412,853  22,586,085,437 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 539,028,996	 635,475,993

ก�าไรส�าหรับปี  5,025,762,623 6,476,920,372 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 	
 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทุนในภายหลัง   
	 	 ขาดทุนจากการประมาณการ	 	 	 	
	 	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 (74,345,669)	 (37,367,184)
	 ขาดทุนจากการประมาณการ	 	 	 	
	 	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริษัทร่วม	 	 (5,659,479)	 -			
	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่		 	 	
	 	 	 ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม	 	 1,131,895		 -			
   รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทุนในภายหลัง   
	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในบริษัทร่วม	 	 (81,227)	 81,202	
	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่	 	 	 	
	 	 	 ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม	 	 16,246	 (16,080)
	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	 	 (1,431,082)	 (1,300,436)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  4,945,393,307 6,438,317,874 
      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ  2559  2558

รายได้  

	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 3.11.1	 25,680,445,214		 24,981,888,110	

	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 3.11.2	 2,115,067,144		 2,113,999,583	

	 รายได้อื่น	 3.11.3	-	3.11.9	4.26	 1,668,594,122		 1,639,290,123	

           รวมรายได้  29,464,106,480  28,735,177,816 

      

ค่าใช้จ่าย     

	 ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ	 	 1,730,745,486		 1,693,750,238	

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 4.27	 20,450,168,381		 18,433,756,209	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 4.28		 155,145,545		 123,332,635	

	 ต้นทุนทางการเงิน	 3.12	4.29	 2,340,353,441		 2,335,246,355	

           รวมค่าใช้จ่าย  24,676,412,853  22,586,085,437 

ก�าไรส�าหรับปี  4,787,693,627  6,149,092,379 

      

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 	

 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทุนในภายหลัง   

	 	 ขาดทุนจากการประมาณการ	

	 	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 		 (74,345,669)	 (37,367,184)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  4,713,347,958  6,111,725,195 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  1,414,641,578   (26,257,265) (10,376,431) 2,075,286  -    10,375,059  437,263,337  413,079,986  34,951,814,034 

ปรับปรุงเงินน�าส่งรัฐ	 -				 -				 -				 (3,057,600,000)	 -				 -				 -				 -				 -				 -				 -				 (3,057,600,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 -				 -				 -				 6,476,920,372		 (37,367,184)	 -				 (16,080)	 81,202		 (1,300,436)	 -				 (38,602,498)	 6,438,317,874	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 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 

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�าส่งรัฐ	 -				 -				 -				 	(2,800,100,000)	 -				 -				 -				 -				 -				 -				 -				 (2,800,100,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 -				 -				 -				 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 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุน องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  (350,604,676) (26,257,265) (26,257,265) 32,747,230,529 

ปรับปรุงเงินน�าส่งรัฐ	 -				 -				 -				 (3,057,600,000)	 -			 	 -				 (3,057,600,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 -				 -				 -				 6,149,092,379		 (37,367,184)	 (37,367,184)	 6,111,725,195	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 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 

        

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�าส่งรัฐ	 -				 -				 -				 (2,800,100,000)	 -			 	 -				 (2,800,100,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี		 -				 -				 -				 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 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ

ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์

ของพนักงาน
ก�าไร (ขาดทุน)

สะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมองค์ประกอบอื่น

ในส่วนของทุน รวมส่วนของทุนทุนประเดิม งบประมาณอุดหนุน รวมทุน
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
	 ก�าไรส�าหรับปี	 5,025,762,623	 6,476,920,372
	 รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 	 	
	 	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน		:	 	 	
	 	 	 ค่าเสื่อมราคา	 4,698,213,410	 4,230,884,872
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	 81,052,382	 60,789,435
	 	 	 ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	 (10,422,974)	 (36,332,829)
	 	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย	 543,682	 625,245
	 	 	 (กลับรายการ)	ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 3	 (2)
	 	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 27,342,953	 26,590,445
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 4	 92,520
	 	 	 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย	 10,311,201	 28,146,792
	 	 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 116,351,297	 99,446,729
	 	 	 (กลับรายการ)	ค่าเผื่อส�าหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 (62,978)	 74,268
	 	 	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 31,936,264	 115,868,985
	 	 	 หนี้สูญ	 747,814	 2,194,883
	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 9,141,434	 (333,062)
	 	 	 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี	 (224,718,265)	 (202,159,414)
	 	 	 รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี	 (133,573,005)	 (106,681,204)
	 	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี	 (548,145,865)	 (483,423,206)
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น	 (232,363)	 (50,126,130)
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากเอกชน	 (1,660,181)	 (5,359,237)
	 	 	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 (127,245)	 (1,650,998)
	 	 	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย	 (4,771,200)	 -			
	 	 	 รายได้เงินปันผล	 (15,140,831)	 (14,530,565)
	 	 	 ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 188,437	 723,383
	 	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 (100,195)	 203,644
	 	 	 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน	 471,288,085	 643,971,719
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 7,403,715	 (5,835,759)
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 494,544,142	 (929,766,497)
	 	 	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 921,052	 880,610
	 	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	สุทธิ	 (539,028,996)	 (635,475,993)
	 	 	 ดอกเบี้ยรับ	 (66,349,032)	 (124,539,198)
	 	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 2,339,432,389	 2,334,365,745

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 11,770,847,757 11,425,565,553
 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 433,786,794	 (147,502,556)
	 	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 (1,006,399,345)	 28,724,988
	 	 	 วัสดุคงเหลือ	 (11,205,202)	 (6,521,875)
	 	 	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 79,975	 (5,872,131)
	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 (598,529)	 (2,312,029)
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  2559  2558
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 1,198,418,602	 215,558,095

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 8,802,780	 111,448,335

	 	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 (645,447,916)	 (624,519,040)

	 	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 (7,182,586)	 21,567,961

	 	 เงินประกันระยะยาว	 109,851,970	 102,718,711

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 1,163,644,472	 255,195,267

      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 13,014,598,772 11,374,051,279

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

	 รับดอกเบี้ย	 	 83,131,897	 109,238,446

	 เงินปันผลรับ	 316,100,831	 322,178,565

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (1,195,440,938)	 (1,624,062,321)

	 จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	 (359,887,576)	 (568,819,361)

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (13,027,432,317)	 (9,320,512,917)

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 (3,995,337)	 (6,118,175)

	 รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 1,786,593	 1,637,104

	 เงินรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 17,219,879	 5,403,710

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,168,516,968) (11,081,054,949)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

	 จ่ายดอกเบี้ย		 (908,922,779)	 (841,480,017)

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	 (1,929,530,766)	 (1,908,309,710)

	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น	 3,077,962,737	 3,522,771,828

	 เงินสดรับจากการออกพันธบัตร	 760,000,000	 2,400,000,000

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 953,812,470	 -			

	 เงินจ่ายน�าส่งรัฐ	 (2,464,000,000)	 (3,320,500,000)

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (510,678,338) (147,517,899)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,664,596,534) 145,478,431

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี 3,662,662,900 3,517,184,469

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

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  2559  2558
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
	 ก�าไรส�าหรับปี	 4,787,693,627	 6,149,092,379
	 รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 	 	
	 	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน		:	 	 	
	 	 	 ค่าเสื่อมราคา	 4,698,213,410	 4,230,884,872
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	 81,052,382	 60,789,435
	 	 	 ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	 (10,422,974)	 (36,332,829)
	 	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย	 543,682	 625,245
	 	 	 (กลับรายการ)	ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 3	 (2)
	 	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 27,342,953	 26,590,445
	 	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 4	 92,520
	 	 	 ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย	 10,311,201	 28,146,792
	 	 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 116,351,297	 99,446,729
	 	 	 (กลับรายการ)	ค่าเผื่อส�าหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 (62,978)	 74,268
	 	 	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 31,936,264	 115,868,985
	 	 	 หนี้สูญ	 747,814	 2,194,883
	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 9,141,434	 (333,062)
	 	 	 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี	 (224,718,265)	 (202,159,414)
	 	 	 รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี	 (133,573,005)	 (106,681,204)
	 	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี	 (548,145,865)	 (483,423,206)
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น	 (232,363)	 (50,126,130)
	 	 	 รายได้รับบริจาคจากเอกชน	 (1,660,181)	 (5,359,237)
	 	 	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 (127,245)	 (1,650,998)
	 	 	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย	 (4,771,200)	 	-			
	 	 	 รายได้เงินปันผล	 (316,100,831)	 (322,178,565)
	 	 	 ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 188,437	 723,383
	 	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง	 (100,195)	 203,644
	 	 	 โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน	 471,288,085	 643,971,719
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 7,403,715	 (5,835,759)
	 	 	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 494,544,142	 (929,766,497)
	 	 	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	 921,052	 880,610
	 	 	 ดอกเบี้ยรับ	 (66,349,032)	 (124,539,198)
	 	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 2,339,432,389	 2,334,365,745

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 11,770,847,757 11,425,565,553
 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 433,786,794	 (147,502,556)
	 	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 (1,006,399,345)	 28,724,988
	 	 	 วัสดุคงเหลือ	 (11,205,202)	 (6,521,875)
	 	 	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 79,975	 (5,872,131)
	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 (598,529)	 (2,312,029)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 1,198,418,602	 215,558,095

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 8,802,780	 111,448,335

	 	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 (645,447,916)	 (624,519,040)

	 	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 (7,182,586)	 21,567,961

	 	 เงินประกันระยะยาว	 109,851,970	 102,718,711

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 1,163,644,472	 255,195,267

   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 13,014,598,772 11,374,051,279

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

	 รับดอกเบี้ย	 	 83,131,897	 109,238,446

	 เงินปันผลรับ	 316,100,831	 322,178,565

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (1,195,440,938)	 (1,624,062,321)

	 จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	 (359,887,576)	 (568,819,361)

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (13,027,432,317)	 (9,320,512,917)

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 (3,995,337)	 (6,118,175)

	 รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 1,786,593	 1,637,104

	 เงินรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 17,219,879	 5,403,710

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,168,516,968) (11,081,054,949)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

	 จ่ายดอกเบี้ย		 (908,922,779)	 (841,480,017)

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	 (1,929,530,766)	 (1,908,309,710)

	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น	 3,077,962,737	 3,522,771,828

	 เงินสดรับจากการออกพันธบัตร	 760,000,000	 2,400,000,000

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 953,812,470	 -			

	 เงินจ่ายน�าส่งรัฐ	 (2,464,000,000)	 (3,320,500,000)

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (510,678,338) (147,517,899)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,664,596,534) 145,478,431

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี 3,662,662,900 3,517,184,469

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

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

	 การประปาส่วนภูมิภาค	 (กปภ.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปา 
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ	
กระทรวงมหาดไทย	 กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข 
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522	
เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2522	 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ารวจ	 จัดหาแหล่งน�้าดิบ	
และจัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ	 เพื่อใช้ในการผลิต	 จัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปารวมทั้งการด�าเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับ
ธรุกิจการประปา	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การให้บรกิารสาธารณปูโภค		โดยค�านงึถึงประโยชน์ของรฐัและสขุอนามยัของประชาชน
เป็นส�าคัญ

	 ปัจจุบันที่ท�าการส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	72	ซอยแจ้งวัฒนะ	1	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

2. เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

 2.1 การน�าเสนองบการเงิน
	 	 งบการเงินได้จัดท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองท่ัวไป	ภายใต้พระราชบัญญตักิารบัญชี	พ.ศ.	2543	ซึง่หมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญช ี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินท่ีเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554	ลงวันที่	28	กันยายน	2554	ทั้งนี้ได้รวมรายการของกองทุนสงเคราะห์
การประปาส่วนภูมิภาค	 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่	 กค0209.2/4171	 ลงวันที่	 9	 มีนาคม	 2544	 เรื่องงบการเงินของ 
กองทุนบ�าเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน	 โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์รวม 
ในงบการเงินของการประปาส่วนภูมภิาค	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่30	กนัยายน	2559	และแสดงรายการทีเ่กีย่วกบักองทนุสงเคราะห์
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.19

 2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
	 	 	 การประปาส่วนภมูภิาคได้น�ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐาน									
การบัญชี	 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี 
ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2558	มาถอืปฏบิตัแิล้วซึง่ฝ่ายบริหาร
ของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า	 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของ 
การประปาส่วนภูมิภาค

  2.2.2 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การน�าเสนองบการเงิน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สินค้าคงเหลือ
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบกระแสเงินสด
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	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลง
	 	 	 	 	 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สัญญาก่อสร้าง
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สัญญาเช่า
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 รายได้
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	 	 	 	 	 และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับความช่วยเหลือ
	 	 	 	 	 จากรัฐบาล
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
	 	 	 	 	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
	 	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การบัญชีและการรายงานโครงการ
	 	 	 	 	 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 ที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ก�าไรต่อหุ้น
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินระหว่างกาล
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 	 	 	 	 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 เกษตรกรรม
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	2	 เรื่อง	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	3	 เรื่อง	 การรวมธุรกิจ
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 เรื่อง	 สัญญาประกันภัย
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)	 	 และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	 เรื่อง	 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่ง
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)	 	 ทรัพยากรแร่
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	 เรื่อง	 ส่วนงานด�าเนินงาน
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
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	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	 เรื่อง	 งบการเงินรวม
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	 เรื่อง	 การร่วมการงาน
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย	 	
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)		 	 ในกิจการอื่น
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	 เรื่อง	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	 เรื่อง	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)	 	 ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
	 	 	 	 	 กับกิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	 เรื่อง	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)	 	 ผู้เช่า	
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ		
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)		 	 ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 เรื่อง	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้น	 	
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)		 	 ตามรูปแบบกฎหมาย
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบรกิาร
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	 เรื่อง	 รายได้	 -	 รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)		 	 โฆษณา
	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์
	 	 	 (ปรับปรุง	2558)
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก	 	
	 	 	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	 	 การรือ้ถอน	การบรูณะ	และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะ
	 	 	 	 	 คล้ายคลึงกัน
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย	 	
	 	 	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558)	 	 สัญญาเช่าหรือไม่	 	
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
	 	 	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558)	 	 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
	 	 	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	 	 การบัญชีฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	
	 	 	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพ
	 	 	 	 	 เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
	 	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	
	 	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 เรื่อง	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
	 	 	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)
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  	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
	 	 	 ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2558)	 	 ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์
	 	 	 	 	 ของรายการเหล่านี้ส�าหรับมาตรฐาน
	 	 	 	 	 การบัญชีฉบับที่19	(ปรับปรุง	2558)
	 	 	 	 	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง	 	 	
	 	 	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	 	 อสังหาริมทรัพย์
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
	 	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	 	
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 	 	
	 	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
	 	 	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	 	 ส�าหรับเหมืองผิวดิน
	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 เรื่อง	 เงินที่น�าส่งรัฐ
	 	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)
  
	 	 	 ตามหมายเหตุข้อ	2.2.2	ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	 (ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การบัญชีและ										
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน	และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่4		(ปรบัปรงุ	2558)	
เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	ซึ่ง	กปภ.	 ได้น�ามาถือปฏิบัติแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	ผู้บริหาร
ของ	 กปภ.	 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	ซึ่ง	กปภ.	จะเริ่มใช้
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ 
หลังวันที่	1	มกราคม	2559	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	เป็นต้นไป	อย่างไรก็ตาม	กปภ.	คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ในงวดที่เริ่มใช้อย่างเป็นสาระส�าคัญ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ประกอบด้วย	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคาร	 และเงินฝากสถาบันการเงิน						
ที่มีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
 
 3.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน	 ได้แก่	 เงินที่	 กปภ. 
ใช้ค�้าประกันการกู้เงินเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน	 เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 และเงินดอกผลกองทุนเงินประกัน 
การใช้น�้า	ทั้งหมดเป็นเงินที่	กปภ.	สามารถน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน

 3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 	 ค�านวณจากยอดลูกหนี้ค่าน�้าที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	 และลูกหน้ีอื่น 
ซึ่งค้างช�าระเกินกว่า	6	เดือนขึ้นไป	นับจากวันที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด
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 3.4 วัสดุคงเหลือ
	 	 วัสดุคงเหลือ	ณ	 วันสิ้นงวด	 แสดงตามราคาทุน	 โดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย	 (MOVING	 AVERAGE)	 หรือมูลค่าสุทธิ														
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 ส�าหรับวัสดุช�ารุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�าหรับวัสดุดังกล่าว	 
เต็มจ�านวน
 
 3.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	 โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน 
ในบริษัทร่วม	ส�าหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�าไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
	 	 เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
 
 3.6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ	กปภ.	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม	กปภ.	หรือถูกควบคุม
โดย	 กปภ.	 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ	 กปภ.	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม	 ผู้บริหารคนส�าคัญ	 และคณะกรรมการของ	 กปภ.	 รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�าคัญ 
หรือคณะกรรมการ	 กปภ.	 มีอ�านาจควบคุม	 หรือมีอ�านาจควบคุมร่วม	 หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญ	 ท้ังนี้ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม
	 	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับ	กปภ.	 แต่ละรายการ	 กปภ.	 ค�านึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

 3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	แสดงตามราคาทุน	ณ	วันที่ซื้อหรือได้มา
	 	 ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย	แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้น		โดยใช้
ราคาประเมิน	ณ	วันที่รับโอน	(28	พฤษภาคม	2522)
	 	 ทีด่นิทีร่บับรจิาคจากหน่วยงานราชการและท่ีรบัโอนมาจากการประปาสขุาภบิาล	ตามมติคณะรฐัมนตรแีสดงตาม
ราคาทีไ่ด้รบัมอบหรอืราคาประเมนิ	ณ	วนัทีร่บัมอบ	และทีไ่ด้รับจากเอกชนโดยการบรจิาค		การรบัโอนทรพัย์สนิการให้สัมปทาน	
จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในงวดที่เกิดรายการ	ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น	จะแสดงไว้เป็นรายได้
รอรับรู้ในส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน	 โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณ 
ค่าเสื่อมราคา		
	 	 มาตรวัดน�้าที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะด�าเนินการโดย	 กปภ.	 ผู้ใช้น�้าด�าเนินการติดตั้งเอง 
มาตรรับบริจาค	หรือผู้ใช้น�้าที่	กปภ.	รับโอนจากหน่วยงานต่างๆ	ณ	วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน	ณ	วันที่ได้มา	
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย	ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(Application	Software)	ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน	
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
	 	 กปภ.	 รับรู้ต้นทุนค่าร้ือถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนท่ีดินเช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์	 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ 
ประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น	ณ	วันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน

 3.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภทในอัตรา
ร้อยละ	2-33.33	ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ	มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์	อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ	0	–	25	
ของราคาทุนสินทรัพย์
	 	 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น	 ที่ซื้อโดย	 กปภ.	 และที่ได้รับบริจาคซึ่งใช้ในการด�าเนินงาน						
เพื่อหารายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้า	แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
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	 	 สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ	 (อาคารและสิ่งก่อสร้าง)	 ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์นั้นๆ	ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	(ที่ดิน)	ไม่มีการตัดจ�าหน่าย
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ	20	ต่อปี

 3.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 แสดงตามมูลค่าท่ีคณะกรรมการส�ารวจและตีราคาทรัพย์สินของ	 กปภ. 
ได้ประเมนิไว้	ซ่ึงถอืเป็นทนุทีไ่ด้รบัจากรฐับาล	ตามพระราชบญัญตักิารประปาส่วนภมูภิาค	พ.ศ.	2522	มาตรา9	(1)			สบืเน่ืองจาก	
กปภ.	ได้รับโอนอสังหารมิทรพัย์จากกรมโยธาธกิารและกรมอนามยั	โดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิต์ามพระราชบญัญตัิ
ที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2518	และเมื่อ	กปภ.	ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว	จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�าหน่ายสิทธิ 
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

 3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	กปภ.	จะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์
ทีไ่ม่มีตวัตนอืน่ของ	กปภ.	โดยพจิารณาจากกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชิงพาณชิย์เท่านัน้	ซึง่	กปภ.	ใช้หลกัเกณฑ์การแยกกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชงิพาณชิย์
และเชิงสังคม	ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอ	PSO	จาก	สคร.	โดยกลุ่มผู้ใช้น�้าเชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ	กปภ.	ที่มีรายได้
จากผู้ใช้น�้ากลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น�้า	 0	 -	20	ลูกบาศก์เมตร/เดือน	 เกินร้อยละ	11.79	 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าน�้ารวมของทั้งสาขา	
นอกจากกลุ่มน้ีแล้วถือเป็นกลุ่มผู้ใช้น�้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด	 และพิจารณาข้อบ่งช้ีในแต่ละ	 กปภ.สาขาว่ามีผลขาดทุนต่อเนื่อง 
5	ปี	หรือไม่	หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า	กปภ.	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�าไรหรือขาดทุน
	 	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	 มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง	 กปภ.	 จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด	 โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการ 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชท่ีีควรจะเป็น	หากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์
ในงวดก่อนๆ	กปภ.	จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�าไรหรือขาดทุนทันที

  3.11 การรับรู้รายได้
	 	 	 3.11.1	 รายได้ค่าจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้																
ค่าน�้าประปารายเดือนตามปริมาณการใช้น�้าในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
	 	 	 3.11.2	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	เป็นค่าติดตั้งและวางท่อที่รับจากผู้ใช้น�้าแต่ละรายแสดงไว้ในบัญชี									
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ	ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ			
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	
	 	 	 3.11.3	 รายได้ค่าปรับ	 กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ	 กปภ.	 ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า 
วันที่ก�าหนดในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ	 ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา	 กปภ.	 ต้องจ่ายคืนค่าปรับ 
ดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	 ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณท่ีได้มีการหักค่าปรับไว้เงินท่ีจ่ายคืนจะน�าไปลดรายได้ค่าปรับ					
แต่ถ้าต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน
	 	 	 3.11.4	 รายได้ดอกเบี้ย	 รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา	 โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
สินทรัพย์
	 	 	 3.11.5	 รายได้เงินปันผล	รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
	 	 	 3.11.6	 รายได้อื่น	รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�าระเงิน
	 	 	 3.11.7	 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน	ส�าหรบัรายการรับบริจาคอืน่ๆ	จากภาคเอกชนท่ีเป็นเงินสด					
และที่ดิน	รวมทั้งวัสดุถาวร	จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในงวดที่เกิดรายการ
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	 	 	 3.11.8	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 ส�าหรับรายการสินทรัพย์ท่ีจ่ายจากเงินงบประมาณ	
อดุหนุนจากรฐับาลทีไ่ด้จัดสรรไว้ต้ังแต่ปี	2549	 เป็นต้นไป	แสดงไว้เป็นรายได้เงนิอุดหนนุรอรับรูใ้นส่วนของหนีส้นิ	และทยอยรบัรู้
เป็นรายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาลตัดบญัช	ีตามอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การค�านวณค่าเสือ่มราคา
ตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 20	 (ปรับปรุง	 2557)	 เรื่อง	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 และการเปิดเผยข้อมูล 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  	 3.11.9	 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี	 ส�าหรับรายการสินทรัพย์ที่รับบริจาค 

จากเอกชนในการติดตั้งและวางท่อให้ผู้ใช้น�้าเอกชน	 และรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชีส�าหรับรายการ										

เงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทที่ได้รับจากราชการ	 แสดงไว้เป็นรายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้	 และรายได้รับบริจาค 

จากหน่วยงานราชการรอรบัรูใ้นส่วนของหนีส้นิตามล�าดบั	และทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้จากสนิทรพัย์รบับรจิาคจากเอกชนตดับญัชี	

และรายได้จากสินทรพัย์รบับรจิาคจากราชการตัดบญัชี		ตามอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์		ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การค�านวณ

ค่าเส่ือมราคาตามมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	20	(ปรับปรงุ	2557)	เรือ่ง	การบัญชีส�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล	และการเปิดเผย

ข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 	 	 3.11.10	 	 รายได้เงินชดเชยค่าด�าเนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล	 รับรู ้เป็นรายได้เมื่อคณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเห็นชอบ

  3.12 ต้นทุนทางการเงิน

	 	 	 ต้นทนุทางการเงนิเป็นค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการที	่กปภ.	จดัหาเงนิทนุมาด�าเนนิงาน	ได้แก่	ดอกเบีย้จ่าย

เงินกู ้	 และค่าธรรมเนียมจ่าย	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู ้มา 

เพ่ือวัตถปุระสงค์ให้ได้มาซึง่สนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์นัน้อยูร่ะหว่างก่อสร้าง	รบัรูเ้ป็นต้นทนุงานระหว่างก่อสร้าง		ดอกเบีย้จ่าย

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

  3.13 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน

	 	 	 กปภ.	มีการท�าสัญญาซื้อขายน�้ากับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่าข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า						

ดังนั้น	 กปภ.	 บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 

ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 สินทรัพย์ท่ีได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ 

การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั้น	หรือตามอายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

	 	 	 ส�าหรบัค่าเช่าทีจ่่ายช�าระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และส่วนทีจ่ะหกัจากหนีต้ามสญัญา					

โดยส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 	 	 ส�าหรับสัญญาซ้ือขายน�้ากับบริษัทเอกชนที่มีผลขาดทุนตลอดอายุสัญญา	 ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพัน 

ในปัจจุบัน	กปภ.	จะน�าผลขาดทุนดังกล่าวมาค�านวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน

	 	 	 กปภ.	ได้ทบทวนประมาณการหนีส้นิ	ณ	วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน		เมือ่มกีารแก้ไขสญัญาและปรับปรงุ

ประมาณการหนี้สิน	เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

  3.14 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 3.14.1	 เงินสมทบกองทนุสงเคราะห์	เป็นเงนิส่วนท่ี	กปภ.	กนัไว้ให้พนกังานทุกเดือนในอตัราร้อยละ	10							

ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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	 	 	 3.14.2	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค	 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต ้

พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 เม่ือวันท่ี	 28	 กุมภาพันธ์	 2540	 โดย	 กปภ.จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

ส�ารองเล้ียงชีพในนามพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ	 9	 10	 และ	 11	 ของ 

เงินเดือนสมาชิกรายนั้นๆ	ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน	10	ปี	 เกินกว่า	10	ถึง	20	ปี	และเกินกว่า	20	ปีขึ้นไปตามล�าดับ								

(นับแต่เริ่มก่อตั้ง	กปภ.	ถึงปัจจุบัน)

  3.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 	 3.15.1	 ผลประโยชน์ระยะสั้น

	 	 	 		 กปภ.	 รับรู ้เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 โบนัส	 และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามเกณฑ์คงค้าง

	 	 	 3.15.2	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนด

	 	 	 		 หนี้สินผลประโยชน ์ของพนักงานส ่วนท่ีเป ็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและ 

กองทนุสงเคราะห์พนกังานเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน	โดยการประมาณจ�านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคต															

ที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับ	 กปภ.	 ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย	 โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	 อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 

เป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น	 การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	 	

	 	 	 		 เมื่อข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง	

กปภ.	 จะรับรู้ผลก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนท้ังจ�านวนในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

  3.16 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง

	 	 	 ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า	 กปภ.	 ใช้สมมติฐานต่างๆ	

เช่น	 ระยะเวลารื้อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต	 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่ารื้อถอนค�านวณโดยใช้อัตราพันธบัตร						

รัฐบาล	 (Zero	Coupon	Yield	Curve)	และ	SOE	Spread	Matrix	 (Risk	Premium)	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึกสินทรัพย์						

บนที่ดินเช่า	เป็นอัตราคิดลด

	 	 	 ทั้งนี้	กปภ.	ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 เนื่องจาก	กปภ.	ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�านวนเงินของ

ต้นทุนค่ารื้อถอนในอดีต	ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อนๆ	จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินสดในมือ	 	 	 19.21	 18.30
เงินฝากธนาคาร	 -	 ออมทรัพย์	 1,782.31	 1,407.64
	 -		กระแสรายวัน	 163.36	 335.60
	 -		ประจ�าไม่เกิน	3	เดือน	 -	 1,865.70
เงินระหว่างทาง	 						 33.19	 35.42
                                   รวม 1,998.07 3,662.66

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการพนักงาน	 500.00	 400.00
เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 					1,235.88	 1,813.93
เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 		240.51	 196.25

                                   รวม 1,976.39 2,410.18

	 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ณวันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และ	 2558	 จ�านวน	 1,782.31	 ล้านบาท 
และ	1,407.64	ล้านบาท	ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์	กปภ.	จ�านวน	4.18	ล้านบาทและ	21.30	ล้านบาท

	 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�าไม่เกิน	3	เดือน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	จ�านวน	1,865.70	ล้านบาท

	 ส�าหรับเงินฝากธนาคารประจ�าระยะเวลามากกว่า	3	เดือน	ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว

	 เงินระหว่างทาง	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 	 2559	 และ	 2558	 จ�านวน	 33.19	 ล้านบาท	 และ	 35.42	 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่านธนาคาร	เช็ค	และดร๊าฟท์	ตามล�าดับ

4.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้		ประกอบด้วย
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 	

	 ลูกหนี้การค้า	 552.04	 540.50

 หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	 		63.36	 60.74

										ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 488.68	 479.76

					ลูกหนี้อื่น	 69.47	 16.32

 หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้อื่น	 		21.07	 14.56

										ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 48.40	 1.76

ลูกหนี้กระทรวงการคลัง	 1,076.13	 173.14

ลูกหนี้กรมสรรพากร	 360.37	 288.29

รายได้ค้างรับ	 37.13	 53.30

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 1.95	 1.79

อื่นๆ	 			 29.00	 25.05

	 	 	 																											รวม	 2,041.66	 1,023.09

 หัก		ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 		36.89	 37.00

                              รวม 2,004.77 986.09

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		ประกอบด้วย

	 ณ	วันที่	 30	กันยายน	2559	ลูกหนี้กระทรวงการคลัง	มีจ�านวน	1,076.13	ล้านบาท	ประกอบด้วยเงินทดรอง 
จ่ายแทนซึ่งจ่ายจากเงินรายได้	กปภ.	 เพื่อเบิกจ่ายแทนเงินอุดหนุน	ปี	2558	และ	2559	จ�านวน	49.58	ล้านบาท	เงินค้างรับ
ฎีกาเบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภายในปีงบประมาณ	2559	จ�านวน	134.31	ล้านบาท	และการจัดหาเงินกู้แบบ	TERM	LOAN	
จ�านวน	 892.24	 ล้านบาท	 เพื่อลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าระยะเร่งด่วนประจ�าปีงบประมาณ	2558	 (เพ่ิมเติม)	
ของ	กปภ.	วงเงินกู้	1,486	ล้านบาท	ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรี	โดยรัฐบาล
รับภาระช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ	 75	 ของวงเงินกู้	 และ	 กปภ.	 รับภาระช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียร้อยละ	 25 
ของวงเงินกู้	(หมายเหตุ	4.16.2)
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 ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ลูกหนี้เอกชน	 	 293.12	 285.09

ลูกหนี้ส่วนราชการ	 		 258.92	 255.41

	 รวม	 552.04	 540.50

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	 		63.36	 60.74

	 	 488.68	 479.76

หัก		ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 		36.63	 36.63

 รวม 452.05 443.13

	 ลกูหน้ีส่วนราชการ	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2559	จ�านวน	258.92	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจาก	ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2558			
จ�านวน	3.51	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.37	จ�าแนกตามหน่วยงาน	ดังนี้

2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                 ส่วนราชการ

1.		กระทรวงยุติธรรม
2.		กระทรวงมหาดไทย
3.		กระทรวงกลาโหม
4.		กระทรวงศึกษาธิการ
5.		กระทรวงสาธารณสุข
6.		ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
7.		หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ

                                     รวม

83.02
57.52
44.39
32.35
17.44
8.22

15.98

258.92

32.06
22.22
17.14
12.49
6.74
3.18
6.17

100.00

77.63
64.04
44.18
31.82
11.59
11.82
14.33

255.41

30.39
25.07
17.30
12.46
4.54
4.63
5.61

100.00

	 5.39
	 (6.52)
	 0.21
	 0.53
	 5.85
	 (3.60)
	 1.65

 3.51

	 6.94
	 (10.18)
		 0.48
		 1.67
	 50.47
		(30.46)
	 11.51

 1.37

 ล้านบาท     ร้อยละ  ล้านบาท     ร้อยละ  ล้านบาท     ร้อยละ

2559
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4.4 วัสดุคงเหลือ		จ�าแนกตามประเภทวัสดุ	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

วัสดุการผลิต	 	 76.90	 76.64

วัสดุด�าเนินการ	 	 183.61	 172.18

วัสดุอะไหล่มาตร	 	 3.54	 1.59

น�้าดื่มบรรจุขวดส�าเร็จรูป	 0.48	 -

น�้าดื่มบรรจุขวดส�าเร็จรูป	–	รอเข้าคลัง	 0.18	 -

คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง	 			1.18	 0.59

																										 รวม	 	265.89	 251.00

หัก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 			0.15	 0.21

                        รวม 265.74 250.79

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และ	 2558	 วัสดุคงเหลือจ�านวน	 265.74	 ล้านบาท	 และ	 250.79	 ล้านบาท 
ตามล�าดับ	 เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�าปี	 หากมีจ�านวนสูงหรือต�่ากว่า 
ยอดคงเหลือตามบัญชี	 	 ผลต่างจากจ�านวนเงินและจ�านวนหน่วย	 กปภ.	 จะบันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง 
เพือ่รอการตรวจสอบหาสาเหตุ	และน�าไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น		ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

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

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

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

2559

40.20

2.00

2558

40.20

2.00

   2559

3,854.42

24.03

    2558

3,622.38

24.03

      2559

1,091.20

24.03

     2558

1,091.20

24.03

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ในระหว่างปี	 2559	 บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกาศ 

จ่ายเงนิปันผลประจ�าปี	2558	ตามมติทีป่ระชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปีเม่ือวนัท่ี	25	เมษายน	2559	ในอตัราหุน้ละ	0.25	บาท	
กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2559	จ�านวน	167.20	ล้านบาท	และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล			ส�าหรับ
งวดหกเดอืน	สิน้สดุวนัที	่30	มถินุายน	2559	ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการเมือ่วันที	่29	สงิหาคม	2559	ในอตัราหุน้ละ	0.20	บาท 
กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	26	กันยายน	2559	จ�านวน	133.76	ล้านบาท

	 ในระหว่างปี	 2558	 บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกาศ 
จ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2557	 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีเมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2558	 ในอัตรา 
หุ้นละ	0.24	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2558	จ�านวน	160.51	ล้านบาท	และประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2558	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2558	
ในอัตราหุ้นละ	0.22	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	จ�านวน	147.14	ล้านบาท

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 ในระหว่างปี	 2559	 บริษัท	 ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2558	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2559	ในอัตราหุ้นละ	31.76	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่	 18	 มีนาคม	 2559	 จ�านวน	 7.63	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือน	 ส้ินสุด 
วันที่	30	มิถุนายน	2559	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2559	ในอัตราหุ้นละ	31.26	บาท	
กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2559	จ�านวน	7.51	ล้านบาท

 
	 ในระหว่างปี	 2558	 บริษัท	 ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2557	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2558	ในอัตราหุ้นละ	29.48	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่	 18	 มีนาคม	 2558	 จ�านวน	 7.08	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือน	 ส้ินสุด 
วันที่	30	มิถุนายน	2558	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558	ในอัตราหุ้นละ	31.00	บาท	
กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2558	จ�านวน	7.45	ล้านบาท
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4.6 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญ	มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้	
	 4.6.1	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ลูกหนี้อื่น   
	 บริษัทร่วม	 	 	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	 	 	
	 	 ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	 0.80	 0.84

    รวม 0.80 0.84

เจ้าหนี้การค้า   
	 บริษัทร่วม	 	 	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	 	 	
	 	 ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	 	63.63	 85.21
	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
	 	 บริษัท	ประปานครสวรรค์	จ�ากัด	 10.52	 9.89
	 	 บริษัท	ประปาฉะเชิงเทรา	จ�ากัด	 29.90	 31.35
	 	 บริษัท	ประปาบางปะกง	จ�ากัด	 26.98	 27.97
	 	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	 30.64	 30.44
	 	 บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	 28.37	 27.85

    รวม 190.04 212.71



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 185

	 4.6.2	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

 2559  2558

รายได้   
					รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 1.85	 1.75
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่าซื้อน�้าประปา	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 193.54	 187.62
									บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			1,047.11	 1,034.95
					ค่าซื้อน�้าดิบเอกชน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 637.16	 801.51
					ค่าซ่อมแซมบ�ารุงประปา	 	 	
	 	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			19.29	 17.02

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

รายได้   
	 รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 1.85	 1.75
					เงินปันผลรับ	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 300.96	 307.65
ค่าใช้จ่าย   
					ค่าซื้อน�้าประปา	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 193.54	 187.62
								บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			1,047.11	 1,034.95
					ค่าซื้อน�้าดิบเอกชน	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 637.16	 801.51
					ค่าซ่อมแซมบ�ารุงประปา	 	 	
	 	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			19.29	 17.02
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4.7 สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และ	 2558	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�านวน	 12,243.36	 ล้านบาท	 และ 

8,861.85	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา	 และ	 กปภ.	 รับรู้ดอกเบี้ย
พันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	48.02	ล้านบาท	และ	42.10	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ในรอบบัญชีปี	2559	กปภ.	มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่ด�าเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต	ดังนี้

 1.  งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ. สาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล) 
อ�าเภอภกัดชุีมพล  จงัหวดัชยัภมู	ิ	สญัญาเลขที	่กปภ.	ข.6/174/2557	ลงวนัที	่18	กันยายน	2557	วงเงนิตามสญัญา	50,750,000	บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		สัญญาเริ่มต้นวันที่	26	กันยายน	2557	สัญญาสิ้นสุดวันที่	20	กันยายน	2558	และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่	กปภ.	ข.6/163/2558	ลงวันที่	17	มิถุนายน	2558	มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง	ตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2558 
จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งส่งมอบพื้นท่ีให้แก่ผู้รับจ้าง	 ทั้งนี้งานโครงการฯ	 ดังกล่าวได้ด�าเนินงานและผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว 
จ�านวน	3	งวด	มูลค่าเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	19,105,322.97	บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ซึ่งพื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็น
พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ	อ�าเภอภักดีชุมพล	จังหวัดชัยภูมิ	กปภ.	ได้ด�าเนินการขออนุญาต	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	ก่อนการรับโอน 
และติดตามประสานงานการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว	 ทั้งนี้จากการประสานงานล่าสุดเมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2559	 ทราบว่า 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการของส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้	 ส�านักการอนุญาต	 กรมป่าไม้	 ซ่ึงปัจจุบัน	 กปภ.	 ได้ระงับ 
การก่อสร้างแล้ว

 2. งานวางท่อส่งน�้าดิบจากฝายท่าลาด (ฝายท่ากง) ถึง สถานีสูบน�้าดิบวัดด่านเงิน อ�าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 สัญญาเลขที่	 กจห.45/2559	 ลงวันที่	 8	 มีนาคม	 2559	 วงเงินตามสัญญา	 271,028,037.38	 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 สัญญาเร่ิมต้นวันที่	 24	 มีนาคม	 2559	 สัญญาสิ้นสุดวันท่ี	 19	 กันยายน	 2559	 และสัญญาแก้ไข 
เลขที่	 ฝกม.121/2559	 ลงวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 2559	 โดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึง 
วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งการส่งมอบพื้นที่จาก	 กปภ.	 และบวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกจ�านวน	 20	 วัน	 ผู้รับจ้างเบิกเงิน 
ค่าจ้างแล้ว	 จ�านวน	 2	 งวด	 มูลค่าเบิกจ่ายรวมทั้งส้ิน	 183,819,384.31	 บาท	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 ซ่ึงพ้ืนท่ีการก่อสร้าง 
โครงการดงักล่าวเป็นทีร่าชพสัด	ุการประปาส่วนภมูภิาคเขต	1	ได้ด�าเนนิการขอเช่าทีด่นิราชพสัด	ุตามหนงัสอืที	่มท	55310/236	
ลงวันที่	 13	 มกราคม	 2560	 ถึง	 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานธนารักษ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3.  งานวางท่อส่งน�า้ดิบและก่อสร้างโรงสบูน�า้ดบิ กปภ. สาขาพนมสารคาม อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
สัญญาเลขที่	กปภ.ข.1/064/2559	ลงวันที่	24	มีนาคม	2559	วงเงินตามสัญญา	20,688,785.05	บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
สัญญาเริ่มต้นวันที่	30	มีนาคม	2559	สัญญาสิ้นสุดวันที่	25	กันยายน	2559	และสัญญาแก้ไขเลขที่	กปภ.	ข.1-งกน.2/2560	 
ลงวันที่	 17	 ตุลาคม	 2559	 โดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่	 ผู้ว่าจ้างแจ้งส่งมอบพื้นที่
ให้ผู้รับจ้างเข้าท�างาน	 ผนวกระยะเวลาท�างานอีก	 5	 วัน	 ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว	 จ�านวน	 1	 งวด	 มูลค่าเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	 
12,212,881.24	บาท	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)	ซึง่พ้ืนท่ีการก่อสร้างโครงการดงักล่าวเป็นท่ีราชพสัดุ	การประปาส่วนภูมภิาคเขต	1 
ได้ด�าเนินการขอเช่าที่ดินราชพัสดุ	ตามหนังสือ	ที่	มท	55310/236	ลงวันที่	13	มกราคม	2560	ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานธนารักษ์	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
สินทรัพย์ภายใต้

สัญญาเช่า
การเงิน

ครุภัณฑ์อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน

ราคาทุน      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 2,771.04	 96,466.45	 16,521.05	 16,511.11	 132,269.65
-		 เพิ่มขึ้น	 							186.96	 9,318.14	 2,610.49	 -	 12,115.59
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 (243.37)	 (457.71)	 (3.09)	 (704.17)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 2,958.00	 105,541.22	 18,673.83	 16,508.02	 143,681.07
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 -	 (34,267.04)	 (9,020.24)	 (5,475.59)	 (48,762.87)
-		 เพิ่มขึ้น	 -	 (2,983.84)	 (1,341.49)	 (377.85)	 (4,703.18)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 160.34	 360.11	 2.37	 522.82
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 (37,090.54)	 (10,001.62)	 (5,851.07)	 (52,943.23)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 (7.72)	 (909.34)	 (58.31)	 (4,464.86)	 (5,440.23)
-		ขาดทุนจากการด้อยค่า	 (18.35)	 (36.97)	 (8.41)	 -	 (63.73)
-		จ�าหน่าย	 -	 0.92	 9.79	 -	 10.71
-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 1.84	 0.76	 -	 2.60
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 (26.07)	 (943.55)	 (56.17)	 (4,464.86)	 (5,490.65)
ค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรัพย์เสือ่มสภาพ      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 -	 (7.95)	 (22.49)	 -	 (30.44)
-		ขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 (4.53)	 (18.70)	 -	 (23.23)
-		จ�าหน่าย	 -	 5.88	 20.98	 -	 26.86
-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 2.07	 1.51	 -	 3.58
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 (4.53)	 (18.70)	 -	 (23.23)
ค่าเผือ่จากการปรับมูลค่าคงเหลอืสนิทรัพย์      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 -	 -	 (21.86)	 -	 (21.86)
-	 ขาดทุนจากการปรับมูลค่า	 -	 -	 (2.45)	 -	 (2.45)
-		จ�าหน่าย	 -	 -	 2.63	 -	 2.63
-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 -	 12.87	 -	 12.87
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 -	 (8.81)	 -	 (8.81)
ราคาตามบัญชี      
ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	 	2,763.32	 61,282.12	 7,398.15	 6,570.66	 78,014.25
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 	2,931.93	 67,502.60	 8,588.53	 6,192.09	 85,215.15
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	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 ท่ีบันทึกในหมวดท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2559 
และ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 199.73	 331.21	 87.34	 15,892.83	 16,511.11
-	จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 -	 (3.09)	 -	 (3.09)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 199.73	 331.21	 84.25	 15,892.83	 16,508.02

ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 -	 (88.43)	 (60.40)	 (5,326.76)	 (5,475.59)
-	 เพิ่มขึ้น	 -	 (12.22)	 (7.94)	 (357.69)	 (377.85)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 -	 2.37	 -	 2.37
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 (100.65)	 (65.97)	 (5,684.45)	 (5,851.07)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)

ราคาตามบัญชี      
ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	 199.73	 242.78	 26.94	 6,101.21	 6,570.66
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 199.73	 230.56	 18.28	 5,743.52	 6,192.09

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
ระบบผลิต
น�้าประปาครุภัณฑ์

อาคาร
และสิ่งก่อสร้างที่ดิน

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
สุทธิ	จ�านวน	0.35	ล้านบาท	และ	1.20	ล้านบาท	ตามล�าดับ	กปภ.	ได้บันทึกลดยอดที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	โดยน�าไปแสดงใน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงและได้ตั้งค่าเผื่อส�าหรับสินทรัพย์ดังกล่าว 
ไว้เต็มจ�านวนแล้ว
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4.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการใช้ทรัพย์สิน รวมสิทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน

ราคาทุน     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 314.97	 698.42	 1,013.39
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 (3.16)	 (3.16)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 314.9	 695.26	 1,010.23

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 -	 (695.16)	 (695.16)
-		เพิ่มขึ้น	 -	 (0.54)	 (0.54)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 3.16	 3.16
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 (692.54)	 (692.54)

ราคาตามบัญชี     
ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	 314.97	 3.26	 318.23
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 314.97	 2.72	 317.69
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 290.72	 4.12	 294.84
-		เพิ่มขึ้น	 28.58	 -	 28.58
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 (6.28)	 -	 (6.28)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 313.02	 4.12	 317.14
      
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 (202.73)	 (4.12)	 (206.85)
-		เพิ่มขึ้น	 (27.34)	 -	 (27.34)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 6.19	 -	 6.19
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 (223.88)	 (4.12)	 (228.00)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 (0.29)	 -	 (0.29)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 (0.29)	 -	 (0.29)
      
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 (0.09)	 -	 (0.09)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 0.09	 -	 0.09
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 -	 -	 -

ราคาตามบัญชี     
ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	 87.61	 -	 87.61
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	 88.85	 -	 88.85
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หน่วย	:	ล้านบาท

4.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินมัดจ�า	 	 1.27	 1.20
เงินฝากประกันตัวพนักงาน	 24.23	 23.59
ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน		 -	 0.11
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สินทรัพย์ประปารอโอน	 191.94	 191.94
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�าหนดช�าระมากกว่า	1	ปี	-	สุทธิ	 		51.95	 53.90

     รวม 269.39 270.74

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 6.60	 26.40	 62.15	 95.15	 6.60	 26.40	 68.75	 101.75

หัก	ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้	 4.65	 16.65	 19.95	 41.25	 4.81	 17.47	 23.78	 46.06

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	 1.95	 9.75	 42.20	 53.90	 1.79	 8.93	 44.97	 55.69

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

ลูกหนี้ที่มีการก�าหนดช�าระ ลูกหนี้ที่มีการก�าหนดช�าระ

2559 2558

	 กปภ.	 ได้ท�าสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�าเนินการระบบประปาสัตหีบ	 มีก�าหนดระยะเวลาท้ังสิ้น	 30	 ป ี
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�าหนดช�าระในระหว่างปี	 2559	 –	 2574	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และ	 2558 
คงเหลือเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ	53.90	ล้านบาท	และ	55.69	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โอนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงนิ	ทีม่กี�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	จ�านวน	1.95	ล้านบาท	และ	1.79	ล้านบาท		ตามล�าดบั	คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่	
จ�านวน	51.95	ล้านบาท	และ	53.90	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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4.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เจ้าหนี้การค้า	 	 3,747.50	 2,543.83
เจ้าหนี้อื่น	 	 153.01	 182.06
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 					 20.72	 19.96

                                 รวม 3,921.23 2,745.85

4.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 119.79	 113.89
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	 	 184.45	 198.57
ค่าซื้อน�้าค้างจ่าย	 	 721.60	 728.51
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม	 					3.43	 20.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ	 			 401.94	 354.56

     รวม 1,431.21 1,416.51

4.14 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย
หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกมา	 1,963.90	 2,226.80
บวก	 เพิ่มระหว่างงวด	 	 2,800.10	 3,057.60
	 	 	 4,764.00	 5,284.40
หัก			 น�าส่งคลัง	 	 2,464.00	 3,320.50

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกไป 2,300.00 1,963.90 
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	 กปภ.	 มีเงินที่ต ้องน�าส่งรัฐเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	 2559	 จ�านวน	 2,800.10	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย 
ประมาณการเงินน�าส่งรัฐ	 จากก�าไรสุทธิปี	 2559	 จ�านวน	 2,800.00	 ล้านบาท	 ตามท่ีกระทรวงการคลังก�าหนดให้	 กปภ. 
น�าเงนิส่งรฐัในปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	2,800.00	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	45	ของก�าไรสทุธปีิ	2559	ซ่ึงแล้วแต่จ�านวนใดจะมากกว่า	
และเงนิน�าส่งรฐัจากก�าไรสทุธ	ิปี	2558	ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	ก�าหนดให้	กปภ.	น�าส่งรัฐเพ่ิมเติม 
จ�านวน	0.10	ล้านบาท

	 ในปี	 2559	 กปภ.	 ได้น�าเงินส่งรัฐจ�านวนทั้งสิ้น	 2,464.00	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยเงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายของ 
ปี	 2558	 จ�านวน	 1,963.90	 ล้านบาท	 เงินน�าส่งรัฐจากก�าไรสุทธิปี	 2559	 และ	 2558	 จ�านวน	 500.00	 ล้านบาท	 และ 
0.10	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คงเหลือเป็นเงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	จ�านวน	2,300.00	ล้านบาท

4.15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ภายใน	1	ปี	 	 1,910.66	 1,916.56
มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 7,627.01	 7,642.72
มากกว่า	5	ปี	 	 18,796.05	 20,692.05

	 รวม	 	28,333.72	 30,251.33
หัก		ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต	 14,174.42	 15,586.29

	 รวม	 	14,159.30	 14,665.04
หัก		ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 				544.37	 504.72

 รวม 13,614.93 14,160.32

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ภายใน	1	ปี	 	 544.37	 504.72
มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 2,714.08	 2,497.91
มากกว่า	5	ปี	 	 10,900.85	 11,662.41

 รวม 14,159.30 14,665.04

	 สัญญาเช่าการเงิน	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 เป็นสัญญาท่ี	 กปภ.	 ได้ท�าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน 
เพื่อซื้อขายน�้าประปา	จ�านวน	9	สัญญา
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4.16 เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย

	 4.16.1	 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค		ประกอบด้วย

	 	 กปภ.	 ได้ออกพันธบัตรเพ่ือน�าเงินไปใช้ลงทุน	 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�าหน่าย	 และการประกัน 
การจ�าหน่ายพันธบัตรปี	2552	–	2559	ในอัตราร้อยละ	0.50	-	1.00	ของพันธบัตรที่ออกจ�าหน่ายทั้งสิ้น	ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�าหน่าย	 ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�าหน่ายปี	 2558	 ครั้งที่	 2	 คร้ังท่ี	 4 
ครั้งที่	6	และปี	2559	ครั้งที่	3	กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

หน่วย	:	ล้านบาท

ล�าดับ รายการ วันที่ออก
พันธบัตร

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ)

เงื่อนไขการจ่ายช�าระคืน
ก�าหนด

ไถ่ถอน (ปี)
วันที่ไถ่ถอน 2559 2558

	 	 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	 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	 -
	21	 	 ปี	2559	ครั้งที่	3	 17	มี.ค.	59	 1.750	 5	 17	มี.ค.	64	 590.00	 -					
	 	 	 	 รวม		 	 	 	 	 13,360.00	 12,600.00
    หัก	ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 1,000.00	 -				
                               รวม เงินกู้ยืมระยะยาว    12,360.00 12,600.00
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หน่วย	:	ล้านบาท

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารออมสิน

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30 กันยายน
2559

30 กันยายน
2558

	 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	1	 12	พ.ค.	2559	 1.7188	 12	พ.ย.	2560	 400.00	 	-						
	 2	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	2	 13	มิ.ย.	2559	 1.7188	 12	พ.ย.	2560	 114.81	 -	
	 3	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	3		 30	มิ.ย.	2559	 1.7188	 12	พ.ย.	2560	 126.91	 -		
	 4	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	4	 		4	ส.ค.	2559	 1.7188	 12	พ.ย.	2560	 214.91	 -			
	 5	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	5	 16	ก.ย.	2559	 1.7188	 12	พ.ย.	2560	 97.18	 -			

               รวมเงินกู้ยืมภายในประเทศ   953.81 -  

  เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน
	 	 เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน	 วงเงิน	 1,486.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค�้าประกันเงินต้นและ
ดอกเบีย้		เพือ่ใช้ในการลงทนุโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ระยะเร่งด่วน	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	(เพิม่เตมิ)	ของ	กปภ.	
โดยรัฐบาลรับภาระการช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้	ร้อยละ	75	ของวงเงนิกู้	และ	กปภ.	รบัภาระการช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้
ร้อยละ	25	ของวงเงินกู้	

	 	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	1	ปี	6	 เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	
จ�านวน	400.00	ล้านบาท	 ในวันที่	 12	พฤษภาคม	2559	และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา	12	 เดือน	นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก

	 	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ	 0.0601	 ต่อปี	 โดยก�าหนด 
ใช้อัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ทุกงวด	6	เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

4.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เจ้าหนี้เงินประกันต่างๆ	 	 302.23	 229.40
เงินประกันผลงาน	 	 771.02	 594.73
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้	 54.75	 -
อื่นๆ	 	 335.35	 106.04

 รวม 1,463.35 930.17

 4.16.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ		ประกอบด้วย
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4.18 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้และจากราชการรอรับรู้

4.19 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	 15,003.41	 3,077.96	 548.14	 17,533.23
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้	 2,066.90	 422.44	 224.72	 2,264.62
รายได้รับบริจาคจากราชการรอรับรู้	 		2,372.80	 1,167.95	 133.57	 3,407.18

 รวม 19,443.11 4,668.35 906.43 23,205.03

ยอดยกมา
1 ต.ค. 58

เพิ่มขึ้น ลดลง
ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 59

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 1,193.65	 1,082.36
ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ	 56.49	 51.86
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน	 48.71	 64.42
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน	 				65.05	 58.98

                                รวม 1,363.90 1,257.62
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	 การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	มีดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานต้นงวด	(1	ตุลาคม	2558)	ก่อนปรับปรุง	 1,257.62
บวก		รายการปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน	 16.20

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานต้นงวด	(1	ตุลาคม	2558)	หลังปรับปรุง	 1,273.82
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 	
	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 104.26
	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 																															 35.29
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 74.35
หัก	 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง		 91.45
	 พนักงานเกษียณอายุ	 	 3.28
	 ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานกับจ่ายจริง	 		29.09

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด (30 กันยายน 2559) 1,363.90

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด	 1,363.90
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	 																																							-						

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	-	ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	 1,363.90

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	ประกอบด้วย

	 กปภ.	 ก�าหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงาน 
ที่เกษียณอายุและท�างานครบระยะเวลาที่ก�าหนด
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	 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ	กปภ.

ร้อยละต่อปี

 2559 2558

อัตราคิดลด	 	 3.21	 3.68

อัตราการลาออกของพนักงาน	 0.6574	-	1.5033	 0.6389	-	1.3275

อัตรามรณะประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ	 	 	

					ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 ปี	2551	 ปี	2551

	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของ	 กปภ.	 มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
ต่างๆ	ที่ใช้ในการค�านวณ	การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวะเงินเฟ้อ	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลัก	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน

30 กันยายน 2559

อัตราคิดลดเฉลี่ย	
					เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 (122.48)
					ลดลงร้อยละ	1	 145.01

 กองทุนสงเคราะห์ 

	 กปภ.	 จัดต้ังกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค	 ตามมาตรา	 36	 แห่งพระราชบัญญัติการประปา 
ส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่พ้นจากต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	พ.ศ.	2523	และก�าหนดให้	กปภ.	จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�านวนร้อยละ	10					
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน

	 กปภ.	ได้ปรับปรุงการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับ	กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมลูค่าปัจจบุนั	อตัราคดิลดใช้อัตราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น	การประมาณการหนีส้นิดงักล่าว
ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และ	 2558	 กปภ.	 มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จ 
ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	 พ.ศ.	 2523	 จ�านวน	 65.05	 ล้านบาท	 และ	 58.98	 ล้านบาท 
ตามล�าดับ		โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว	ในปี	2559	และ	2558	มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
สงเคราะห์เกษียณอายุจ�านวน	1	ราย	เป็นเงิน	3.43	ล้านบาท	และจ�านวน	9	ราย	เป็นเงิน	20.98	ล้านบาทตามล�าดับ	ซึ่งได้แสดง
ไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย	ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน	ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 199

	 รายละเอียดสินทรัพย์	หนี้สินและเงินกองทุนมีดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

สินทรัพย์   
	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	
	 	 เงินฝากธนาคาร	 	 4.18	 21.30
	 	 เงินค้างรับ	 	 64.19	 58.56
	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 														 -					 0.01
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 68.37 79.87
	 ลูกหนี้เงินกู้พนักงานรอตัดเป็นหนี้สูญ	 	-	 0.11	
	 ลูกหนี้อื่น	 			 	 0.11		 -
 หัก			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 		0.11		 -			

	 ลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 	-	 	 	-
รวมสินทรัพย์   68.37 79.98

หนี้สินและเงินกองทุน   
	 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	 	 3.43	 20.98
 รวมหนี้สิน   3.43 20.98
	 เงินกองทุน		 	
	 ยอดยกมาก่อนปรับปรุง		 58.98	 74.21
 บวก	 ปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน	 5.55	 0.87

			 ยอดยกมาหลังปรับปรุง	 	 64.53	 75.08
 บวก		รับเงินสมทบจาก	กปภ.	ระหว่างงวด	 3.85	 19.41
	 							ปรับปรุงในระหว่างงวด	 	0.10	 -
 หัก		 จ่ายระหว่างงวด	 	 3.43	 20.98
	 	 	 ปรับปรุงในระหว่างงวด	 													-				 14.53

ยอดหลังปรับปรุง	 	 65.05	 58.98
 บวก	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	 (0.11)	 0.02

รวมเงินกองทุน  64.94 59.00

รวมหนี้สินและเงินกองทุน  68.37 79.98

ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน	 65.05	 58.98
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4.20 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ    

	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2559	กปภ.	ถกูฟ้องคดเีรยีกค่าเสยีหาย	ซึง่ได้พจิารณาสถานะของรปูคดแีล้วคาดว่า	จะต้อง
รับภาระหนี้สิน	จ�านวน	11	คดี	และได้บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่คาดว่าจะต้องช�าระ	จ�านวนเงิน	21.64	ล้านบาท		ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่	5

4.21 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	ประกอบด้วย	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 3,671.95
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น		 783.21
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี	 (199.09)
ต้นทุนทางการเงิน	 	 461.37
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น	 (550.95)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 4,166.49

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2558	 20.53
ประมาณการหนี้สินลดลง	 	 (0.01)
ต้นทุนทางการเงิน	 	 0.92

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 21.44

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

4.22 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ประกอบด้วย	
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4.23 เงินประกันระยะยาว  ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินประกันการใช้น�้า	 	 1,920.64	 1,811.42

เงินประกันตัวพนักงาน	 	 24.31	 23.68

                               รวม 1,944.95 1,835.10

 เงินประกันระยะยาว

	 กปภ.	 ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้าและดอกผลท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้า 
โดยก�าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	พ.ศ.	2552	ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2552	
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 มีหน้าท่ีก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงานเก่ียวกับกองทุนฯ	 และดอกผล 
โดยให้คงเงินสดส�ารองไว้ในบัญชี	 “กองทุนเงินประกันการใช้น�้า”	 ไม่น้อยกว่า	 300	 ล้านบาท	 เพื่อส�ารองกรณีผู้ใช้น�้าขอคืน 
เงินประกันการใช้น�้า	 และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ารองได้ตามความเหมาะสม	 ส�าหรับเงินประกันการใช้น�้าส่วนที่เหลือ 
หลงัจากการส�ารองเงินไว้แล้ว	สามารถน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ	กปภ.	 ได้	 ท้ังน้ี	 ให้	กปภ.	ทยอยคนืเงนิประกันการใช้น�า้
ที่น�าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	 50	 ล้านบาท	 โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ	 จนกว่าจะครบจ�านวน	 และ 
จ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ	ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารนั้นๆ	ณ	วันที่	กปภ.	จ่ายเงินคืนโดยฝากเข้าบัญชี
ดอกผลจากกองทุนฯ	ทุกเดือน

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 มีมติในการประชุมครั้งที่	 9/2559	 เมื่อวันท่ี	 20	 กันยายน	 2559	 อนุมัติให	้																										
กปภ.	 ยืมเงิน	 จากกองทุนฯ	 เพื่อเสริมสภาพคล่อง	 จ�านวน	 1,000.00	 ล้านบาท	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน					
680.00	ล้านบาท	ในวันที่	29	กันยายน	2559	และเบิกจ่ายงวดที่สอง	จ�านวน	320.00	ล้านบาท	ในวันที่	10	ตุลาคม	2559	

	 ระยะเวลาการช�าระคนืเงนิประกนัการใช้น�า้ทีไ่ด้น�าไปใช้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	50.00	ล้านบาท	โดยมกี�าหนดการ
ช�าระคืนเงินประกันการใช้น�้าที่ได้น�าไปใช้งวดแรกในวันที่	 30	 ธันวาคม	 2559	 ทั้งนี้	 กปภ.	 ขอชะลอการช�าระคืนเงินประกัน 
การใช้น�้าออกไปเป็นระยะเวลา	1	ปี	ตามระเบียบ	กปภ.	ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ	ข้อ	7	(5)	วรรค	2	กรณี	กปภ.	ขาดแคลน
เงินหมุนเวียน	 หรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน	 สามารถชะลอการจ่ายคืนเงินดังกล่าวได้	 โดยให้น�าเสนอผู้ว่าการอนุมัต ิ
และรายงานให้คณะกรรมการ	กปภ.	ทราบ

	 อตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มอ้างองิอตัราดอกเบีย้ตามประเภทบญัชขีองธนาคารที	่ กปภ.	 ถอนเงนิฝากกองทุนฯ	ออกมา 
ในอตัราดอกเบีย้ปัจจุบนั	ณ	วนัสิน้เดือนทีจ่ะบันทกึดอกเบีย้เข้าบญัชีดอกผลจากกองทนุฯ	ของเดอืนนัน้ๆ		ตามประกาศของธนาคาร	
โดยให้บันทึกดอกเบี้ยในวันท�าการวันสุดท้ายของเดือน	หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดให้กองทุนฯ	ตั้งเป็นดอกเบี้ยค้าง
รับและค�านวณรวมเป็นดอกเบี้ยรับในงวดเดือนถัดไป	ส่วน	กปภ.	บันทึกเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
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4.24 ทุน  ประกอบด้วย

4.25 ผลการด�าเนินงาน 

	 ผลการด�าเนินงานในปี	2559	และปี	2558	มีก�าไรส�าหรับปีจ�านวน	4,787.69	ล้านบาท	และ	6,149.09	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	ลดลงจากปี	2558	จ�านวน	1,361.40	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22.14	วิเคราะห์ได้ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558

ทุนประเดิม	 	 2,204.44	 2,204.44	 -
งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919.65	 30,919.65	 -			

                          รวม  33,124.09 33,124.09 -     

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558

รายได้      
รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 25,680.45	 24,981.89	 698.56	 2.80
	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 2,115.07	 2,114.00	 1.07	 0.05
				 รายได้อื่น	 	 1,668.59	 1,639.29	 29.30	 1.79

  รวมรายได้ 29,464.11 28,735.18 728.93 2.54

ค่าใช้จ่าย      
	 ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ	 1,730.75	 1,693.75	 37.00	 2.18
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 20,450.17	 18,433.76	 2,016.41	 10.94
				 ค่าใช้จ่ายอื่น	 155.15	 123.33	 31.82	 25.80
				 ต้นทุนทางการเงิน	 		2,340.35	 2,335.25	 5.10	 0.22

  รวมค่าใช้จ่าย 24,676.42 22,586.09 2,090.33 9.25

ก�าไรส�าหรับปี  4,787.69 6,149.09 (1,361.40) (22.14)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 จ�านวนเงิน ร้อยละ



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 203

4.26 รายได้อื่น  ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

 2559  2558

รายได้เงินปันผล	 	 15.14	 14.53
ดอกเบี้ยรับ	 	 66.34	 124.54
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี	 224.72	 202.16
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี	 133.57	 106.68
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 548.15	 483.42
รายได้อื่นๆ	 				 379.71	 400.31

 รวม 1,367.63 1,331.64

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

รายได้เงินปันผล	 	 316.10	 322.18
ดอกเบี้ยรับ	 	 66.34	 124.54
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี	 224.72	 202.16
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี	 133.57	 106.68
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 548.15	 483.42
รายได้อื่นๆ	 				 379.71	 400.31

 รวม 1,668.59 1,639.29

	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการเพิ่มข้ึน	 698.56	 ล้านบาทหรือร้อยละ	 2.80	 เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ 
จ�านวนผู้ใช้น�้าและปริมาณการจ�าหน่ายน�้า
	 รายได้อืน่เพิม่ข้ึน	 29.30	 ล้านบาท	หรอืร้อยละ	 1.79	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ข้ึนของรายได้ค่าปรบัและค่าเสยีหาย
รายได้จากการขายแบบฟอร์ม	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 รายได้จากการรับบริจาคจากหน่วยงานราชการ	 และรายได้ 
จากการรับบริจาคจากเอกชน
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น	2,016.41	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.94	ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
ของค่าซื้อน�้าดิบ	การปรับมูลค่าค่าซื้อน�้าประปา	เงินเดือนพนักงาน	และค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์
	 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	 31.82	 ล้านบาทหรือร้อยละ	 25.80	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปรับมูลค่าเงินประกัน						
การใช้น�า้	ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์	เงนิบรจิาคเพือ่สาธารณประโยชน์	และขาดทนุจากการประมาณการหนีส้นิคดีความ
	 ต้นทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น	 5.10	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.22	 เน่ืองจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น	 ซึ่งในปี	 2559															
มีดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	2,325.43	ล้านบาท	และค่าธรรมเนียมค�้าประกันพันธบัตร	กปภ.	จ�านวน	14.92	ล้านบาท
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4.27 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2559	 และ	 2558	 แยกตามลักษณะ 
ของค่าใช้จ่ายได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	 4,089.78	 4,059.01
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 4,698.17	 4,230.89
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 83.39	 84.63
ค่าซื้อน�้า	 	 5,932.29	 4,504.89
ค่าไฟฟ้า	 	 2,082.31	 2,106.79
ค่าซ่อมแซม	 	 1,391.14	 1,391.36
ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน	 0.54	 0.63
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 27.34	 26.59
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 	 2,145.21	 2,028.97

 รวม 20,450.17 18,433.76

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

เงินค่าปรับจ่ายคืน	 	 5.90	 31.05
ต้นทุนวัสดุที่จ�าหน่าย	 	 3.95	 5.45
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 116.35	 99.45
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	 (13.06)	 (36.33)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 	 42.01	 23.71

 รวม 155.15 123.33

4.28 ค่าใช้จ่ายอื่น  ประกอบด้วย
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4.29 ต้นทุนทางการเงิน  ประกอบด้วย

4.30 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง  

	 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 จ�านวนรวม	 11	 คน	ที่ได้รับจาก	 กปภ.	 เป็นค่าเบี้ยประชุม	 โบนัส 
และค่าตอบแทน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	จ�าแนกได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ค่าธรรมเนียมพันธบัตร	 	 14.92	 16.13
ดอกเบี้ยพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค	 437.62	 401.27
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน	 0.87	 -
ดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ	 	 0.04	 -
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน	 461.37	 451.31
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	 1,424.61	 1,465.66
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน	–	ค่ารื้อถอนอาคาร	 0.92	 0.88

 รวม 2,340.35 2,335.25

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 	 3.79	 3.47
โบนัสกรรมการ	 	 1.42	 1.70
ค่าตอบแทนกรรมการ	 		 1.69	 1.83

                              รวม 6.90 7.00
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจ�านวนรวม	11	คน	ที่ได้รับจาก	กปภ.	เป็นเงินเดือน	โบนัสเงินตอบแทนพิเศษ	
และผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	และ	2558	จ�าแนกได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 	 21.11	 21.78
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 10.23	 9.44
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		 0.08	 -		
    รวม 31.42 31.22

5. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 กปภ.	มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย	เพียงวันที่	30	กันยายน	2559	จ�านวน	42	คดี	คดีมีทุนทรัพย์	32	คดี	จ�านวนเงิน 
362.07	ล้านบาท	คดีไม่มีทุนทรัพย์	10	คดี	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 5.1	 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้างจ�านวน	 7	 คดี	 มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	 7	 คดี	 จ�านวน	 303.47	 ล้านบาทคดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา	1	คดี	ศาลปกครองกลาง	4	คดี	และศาลปกครอง	2	คดี

	 5.2	 คดีฟ้อง	 กปภ.	 ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม	 ขอคืนค่าปรับ	 จ�านวน	 16	 คดี	 มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	 15	 คดี	 
จ�านวน	55.64	ล้านบาท	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	4	คดี	ศาลปกครองกลาง	2	คดี	ศาลปกครอง	5	คดี
ศาลอุทธรณ์	2	คดี	ส�านักงานการยุติการด�าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ	1	คดี	และศาลแขวง			1	คดี	ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์
ตามฟ้อง	1	คดี	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

	 5.3	 คดีความผิดละเมิด	 จ�านวน	 12	 คดี	 มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	 10	 คดี	 จ�านวน	 2.96	 ล้านบาท	 คดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา	 1	 คด	ี ศาลปกครองสูงสุด	 1	 คดี	 ศาลปกครองกลาง	 4	 คดี	 ศาลปกครอง	 1	 คดี	 ศาลแขวง	 1	 คดี 
ศาลอุทธรณ์	1	คดี	และส�านักงานการยุติการด�าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ	1	คดี	ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	2	คดี	
ศาลปกครอง	1	คดี	และส�านักงานการยุติการด�าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ	1	คดี

	 5.4	 คดีเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง	 การกระท�าที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล	 จ�านวน	 6	 คดี	 เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	3	และศาลปกครอง	3	คดี

	 5.5	 คดีอาญา	จ�านวน	1	คดี	เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัด

	 	 อย่างไรก็ดี	กปภ.	ได้ตั้งส�ารองส�าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวในข้อ	5.1	–	5.5	บางคดี 
ไว้ในงบการเงินเป็นจ�านวนเงิน	 21.64	 ล้านบาท	 ซึ่งฝ่ายบริหารของ	 กปภ.	 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้น
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6. โครงการรอการร่วมลงทุน

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	กปภ.	มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน	รวม	12	โครงการ	ดังนี้

โครงการ
ที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน เงื่อนไขสัญญา

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่15	ต.ค.	2541	-	14	ต.ค.	2566
-	 หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ถือว่า	 กปภ. 

ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว	
-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	

และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่7	เม.ย.	2544	–	6	เม.ย.	2574
-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	

และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา
ขัน้ต�า่	โดยให้บรษิทัเป็นผูล้งทนุในการก่อสร้าง
แบ่งเป็น	2	ส่วน

	 	 ส่วนที่	 1	 ระบบผลิตน�้าประปา	 หากครบ 
	 ก�าหนดอายุสัญญาแล้วไม่ประสงค์จะ 
	 ด�าเนินการต่อบริษัทจะต้องเสนอขายให	้ 
	 กปภ.

	 	 	 ส่วนที่	 2	 สถานีจ่ายน�้าที่ส�านักงานประปา 
	 ด�าเนินสะดวก	 และสมุทรสงคราม	 บริษัท 
	 จะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างท้ังหมด 
	 ให้แก่	 กปภ.	 โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ	 นับแต่ 
	 วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่15	ธ.ค.	2543	–	14	ธ.ค.	2568
-	 สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมให้	กปภ.รับซ้ือน�้าจาก

บริษัทเพิ่ม	 และขยายระยะเวลาสัญญาออก
ไปเป็น	 25	 ปี	 นับจากวันส่งมอบน�้าประปา 
วันที่	15	ธันวาคม	2543

-			ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	28	ก.พ.	2544	–	27	ก.พ.	2574
-	 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่		

กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 7	 ของรายได้จาก 
การจ�าหน่ายน�า้ประปาและค่าบรกิารรายเดือน		

-	 แก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม	 มีการก่อสร้างระบบ
ผลิตน�้าประปาใหม่เพิ่ม	 เพื่อส่งน�้าประปาให้
ส�านักงานประปาพัทยา

-	 ก�าหนดอัตราค ่าน�้าประปาตามสูตรการ
ค�านวณ	และปริมาณซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า

โครงการให้สิทธิด�าเนินการ
ผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา	
(BOOT)	ให้แก่	กปภ.
ในเขตปทุมธานี	และรังสิต

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

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อ
ส�านักงานประปาภูเก็ต

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�าเนินกิจการระบบ
ประปาสัตหีบ

25	ปี
31	ส.ค.	2538

30	ปี
23	มิ.ย.	2542

10	ปี
28	ต.ค.	2542

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น	25	ปี
27	ธ.ค.	2548

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

บริษัท	
ประปาปทุมธานี	จ�ากัด

บริษัท
เอ็กคอมธารา	จ�ากัด

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

บริษัท	จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออกจ�ากัด	
(มหาชน)

1

2

3

4
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขสัญญา

-	 	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตราค่าน�้าที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้าขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้		กปภ.	
ในอตัราร้อยละ	5	ในกรณทีีต่�า่กว่าเกณฑ์สงูสุด	
และร้อยละ	10	ในกรณทีีต่�า่กว่าเกณฑ์อนโุลม
สงูสดุ	โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่	
กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 0.01	 ของรายได้จาก 
การจ�าหน่ายน�้าให้ส�านักงานประปาพัทยา

-	 กรรมสิทธิ์ ในทรัพย ์สินที่น�ามาติดตั้งและ 
การดัดแปลงแก ้ ไข เพิ่ ม เ ติมให ้ตกเป ็น
กรรมสิทธ์ิของ	 กปภ.	 เม่ือครบอายุสัญญา 
[ในส่วนของท่อจ่ายน�้า	 และส่วนของระบบ
ควบคุมระยะไกล	(SCADA)]

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	21	ก.ค.	2547	–	20	ก.ค.	2577
-	 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน�้าประปา 

รวมไปถึงที่ดินโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้	
กปภ.	

-	 ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ 
และก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า	

-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตราค่าน�้าที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขายน�้า
ขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	 กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบรษิทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้	กปภ.
ในอัตราร้อยละ	 5	 ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
สูงสุดและร้อยละ	 10	 ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	ม.ีค.	2546	–	28	ก.พ.	2571	
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	กปภ.	เมื่อ

ครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�้าประปา	 (นับจากวันที่ครบก�าหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพ่ือรับมอบระบบผลิต 
น�้าประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.	

-	 กรณีที่	 กปภ.	 ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบ 
จ่ายน�้าประปาเพ่ิมเติมจากระบบจ่ายน�้า
ประปาเดิมที่มีอยู่	ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

5

6

โครงการสัญญาซื้อขาย 
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา 
ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการให้เอกชนผลิต 
น�้าประปา	(BOOT)	เพื่อ
ขายให้แก่ส�านักงานประปา
นครสวรรค์ออกจังหวัด
นครสวรรค์

30	ปี
21	ก.ย.	2543

25	ปี
7	พ.ย.	2543

บริษัท	ทีทีดับบลิว
จ�ากัด	(มหาชน)
[เดมิชือ่	บรษิทั	วเีคซีเอส 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
จากนั้นเปลี่ยนเป็น
บริษัท	น�้าประปาไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)]

บริษัท	ประปา
นครสวรรค์จ�ากัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

กปภ.	จะจ่ายเงนิคนืให้ในภายหลงั	แต่ในกรณี	
ที่	 กปภ.	 ด�าเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�้า
ประปาเพิม่เตมิเอง	บรษิทัมหีน้าทีต้่องควบคมุ
อตัราน�า้สญูเสียในระบบจ่ายประปาทีก่่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	เม.ย.	2546	–	31	ม.ีค.	2571
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	กปภ.	เมื่อ

ครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขายน�้า
ประปา	 (นับจากวันที่ครบก�าหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน�้า
ประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.	

-	 กรณท่ีี	กปภ.	ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้างระบบจ่าย
น�้าประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้าประปา
เดิมที่มีอยู่	 ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	 กปภ.
จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง	 แต่ในกรณีท่ี	
กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้าสูญเสียในระบบจ่ายประปาที่ก ่อสร้าง 
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	เม.ย.	2546	-	31	ม.ีค.	2571
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	กปภ.	เมื่อ

ครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�้าประปา	 (นับจากวันที่ครบก�าหนดระยะ
เวลาการตรวจสอบเพ่ือรับมอบระบบผลิต 
น�้าประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.

7 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปา	(BOOT)	
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25	ปี
9	พ.ย.	2543

บริษัท	ประปา
ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด

8 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปา	(BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25	ปี
9	พ.ย.	2543

บริษัท	ประปา
ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กรณทีี	่กปภ.	ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้างระบบจ่าย
น�้าประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้าประปา
เดิมที่มีอยู่	 ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	 กปภ.
จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง	 แต่ในกรณีท่ี	
กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปาที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่12	พ.ค.	2548	–	11	พ.ค.	2563
-	 ก�าหนดอัตราค่าน�้าประปาปรับราคาทุกปี

ตามสูตรการค�านวณนับต้ังแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�้าประปา

-			สญัญาตัง้แต่วนัที	่5	ม.ค.	2548	–	4	ม.ค.	2563
-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตราค่าน�้าของปีนั้นตามปริมาณซ้ือขาย
น�้าขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่า	 บริษัทจะต้องช�าระค่าชดเชยให	้
กปภ.	ในอัตราร้อยละ	5	ในกรณีต�่ากว่าเกณฑ์
สูงสุด	และร้อยละ	10	ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	12	ก.ค.	2549	–	11	ก.ค.	2574
-	 กลุ ่มบริษัทด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ใน

สญัญาด้วยค่าใช้จ่ายของกลุม่บรษิทัฝ่ายเดยีว	
ทั้งนี้	ทรัพย์สินทั้งหมด		ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ	 กปภ.	 ทันที
โดยกลุ่มบริษัทมีเพียงสิทธิใช้ประโยชน์	 เพื่อ
ท�าการผลิตและขายน�้าประปาให้แก่	 กปภ.
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

-	 กปภ.	 จะช�าระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท 
ในอัตราที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขายน�้า
ประปาขั้นต�่าตามคุณภาพ	ที่ก�าหนด

9 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปาระบบ	Reverse	
Osmosis	(RO)	ตามสัญญา
ซื้อขายน�้าประปา	(BOO)
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตรี	
เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2547

15	ปี
7	ก.ค.	2547

บริษัท	จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออกจ�ากัด	
(มหาชน)	

10 โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา
พนัสนิคม	และ
ส�านักงานประปาบ้านบึง	
จังหวัดชลบุรี

15	ปี
10	ก.ย.	2547

บริษัท	อินดัสเตรียล						
วอเตอร์	รีซอร์ส								
แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	

11 โครงการสัญญาให้เอกชน	
ผลิตน�้าประปา	(BTO)
เพื่อขายให้
ส�านักงานประปาระยอง	
จังหวัดระยอง

25	ปี
14	มี.ค.	2549

กลุ่มบริษัท	ยูยู	กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย	
-	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล
	 ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

บางปะกง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

นครสวรรค์	จ�ากัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเร่ิม
ต้นมีมูลค่า	 6	 ล้านบาทเมื่อครบ	 1	 ปีจะต้อง
น�าหลักประกันใหม่ที่มีมูลค่าร้อยละ	 5	 ของ 
ค่าน�้าประปาตามปริมาณน�้าประปาขั้นต�่า
และคืนหลักประกันที่กลุ ่มบริษัทได้วางไว้
ก่อนหน้านี้

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	ธ.ค.	2552-	30	พ.ย.	2572
-	 บริษทัลงทนุด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัเองทัง้สิน้
-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตราค่าน�้าของปีนั้นตามปริมาณซ้ือขาย 
น�า้ขัน้ต�า่ตามคณุภาพทีก่�าหนด		กรณคีณุภาพ
ด้อยกว่ามาตรฐานบริษัทไม่สามารถด�าเนิน
การส่งมอบน�า้ประปาได้ตามปรมิาณทีก่�าหนด
ของแต่ละช่วงเวลา	 (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตาม
สญัญา)	บรษิทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้		กปภ.	
ในอัตราร้อยละ	 10	 ของปริมาณน�้าประปา 
ที่ต้องการซ้ือต่อวันในช่วงเวลานั้นคูณด้วย
อัตราค่าน�้าประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ช่วงเวลานั้นคูณด้วยจ�านวนวันนับตั้งแต  ่
วันที่ตรวจพบว่าน�้าประปามีคุณภาพต�่ากว่า
มาตรฐาน	 จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จในรอบ
เดือนใดๆ	ตลอดระยะเวลาตามสัญญา		

-	 บริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาในวันท�า
สัญญาอัตราร้อยละ10	 ของมูลค่าเงินลงทุน
งานนี้	 เมื่อบริษัทน�าหลักประกันเป็นหนังสือ 
ค�้าประกันของธนาคารฉบับใหม่ในปีแรก 
ต้ังแต่วันเริ่มซื้อขายน�้าประปาและในรอบปี
ต่อๆ	 ไป	 	 จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของ
มูลค่าค่าน�้าประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ปริมาณน�้าที่	กปภ.	ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�่า
รวมทั้งปีของแต่ละปี	มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิม
และ/หรือพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

12 โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้ส�านักงานประปาชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี

20		ปี
3	มิ.ย.	2552

บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	
ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	
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7. การจัดประเภทรายการใหม่

	 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2558	 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการของ 
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อน
จัดประเภท

จัดประเภท
ใหม่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4,664.42	 (1,001.76)	 3,662.66
เงินลงทุนชั่วคราว	 1,408.42	 (1,408.42)	 -
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 -	 2,410.18	 2,410.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 972.88	 13.22	 986.10
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 397.09	 13.22	 410.31

หลัง
จัดประเภท

8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
	 เมือ่วนัที	่20	มนีาคม	2560	ได้เกิดเหตุเพลงิลกุไหม้อาคาร	2	ช้ัน	4	กปภ.	ส�านกังานใหญ่	และได้ลกุลามเกิดความเสียหาย 
ต่อชั้น	 4	 ทั้งหมด	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของครุภัณฑ์ที่อยู่ในชั้น	 4	 และชั้นอื่นๆ	 ที่ได้รับผลกระทบจาก 
เพลงิทีล่กุไหม้และน�า้ทีใ่ช้ในการดับเพลงิ	ในส่วนอาคารและสิง่ก่อสร้าง		ฝ่ายวศิวกรรมก�าลงัด�าเนนิการค�านวณมลูค่าความเสยีหาย

9. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�านาจของ	กปภ.	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2560
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Provincial Waterworks Authority
Statements of Finance Position

As	at	September	30,	2016

Unit:	Baht

Financial statement-equity
method applied

Notes 2016 2015

Assets

Current assets

Cash	and	cash	equivalents 3.1	4.1 1,998,066,366	 3,662,662,900	

Current	investments 3.2	4.2 1,976,393,421	 2,410,180,216	

Accounts	receivable	-	trade	and	others	 3.3	4.3 2,004,769,817	 986,094,957	

Supplies	 3.4	4.4 265,735,869	 250,788,283	

Pipeline	installation	under	construction	 3.11.2 26,699,402	 26,779,377	

Total current assets 6,271,664,875 7,336,505,733 

Non-current assets

Investments	in	associates 3.5	4.5 3,854,421,533	 3,622,376,184	

Other	long-term	investments 3.5	4.5 24,026,200	 24,026,200	

Advance	payments 1,380,083,956	 1,416,780,364	

Assets under construction 4.7 12,243,357,819	 8,861,849,962	

Property,	plant	and	equipment 3.7	3.8	4.8 85,215,152,423	 78,014,248,366	

Right	of	possession	over	government	property 3.8	3.9	4.9 317,689,482	 318,233,174	

Intangible	assets 3.7	3.10	4.10 88,847,246	 87,609,518	

Other	non-current	assets 4.11 269,387,132	 270,738,333	

Total non-current assets 103,392,965,791 92,615,862,101 

Total assets 109,664,630,666 99,952,367,834 

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

As	at	September	30,	2016

(Mrs.	Vorachan		Dechasasawat)
Director,	Financial	and	Accounting	Department

(Mr.	Seree		Suparatit)
Governor

 Notes  2016  2015

                       Liabilities and Equity
Current liabilities    
	 Accounts	payable	-	trade	and	others	 4.12		 3,921,225,685		 2,745,847,337	
	 Accrued	expenses			 4.13		 1,431,216,048		 1,416,509,004	
	 Accrued	remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 4.14		 2,300,000,000		 1,963,900,000	
	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 	 471,312,554		 645,506,792	
	 Unearned	piping	works	and	installation	income	 3.11.2	 403,127,007		 410,309,593	
	 Current	portion	of	financial	lease	liabilities	 3.13	4.15	 544,370,928		 504,723,361	
	 Current	portion	of	long-term	loans	 4.16		 1,000,000,000		 -			
	 Other	current	liabilities	 4.17		 1,463,353,773		 930,171,057	
Total current liabilities  11,534,605,995  8,616,967,144 
Non-current liabilities 
	 Financial	lease	liabilities	 3.13	4.15	 13,614,929,574		 14,160,317,479	
	 Long-term	loans		 4.16		 13,313,812,470		 12,600,000,000	
	 Deferred	income	-	private-donated	assets	 3.11.7	3.11.9	4.18	 2,264,618,024		 2,066,896,905	
	 Deferred	income	-	public-donated	assets	 3.11.9	4.18	 3,407,180,689		 2,372,797,857	
	 Deferred	income	-	government	fund	 3.11.8	4.18	 17,533,229,365		 15,003,412,493	
	 Employee	benefit	obligations	 3.14	3.15	4.19	 1,363,903,397		 1,257,621,463	
	 Provision	on	litigation	 4.20		 21,642,109		 14,238,394	
	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 4.21		 4,166,494,930		 3,671,950,789	
 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 3.7	3.16	4.22	 21,437,936		 20,534,410	
	 Long-term	guarantee	deposits	 4.23		 1,944,950,962		 1,835,098,992	
Total non-current liabilities  57,652,199,456  53,002,868,782 
Total liabilities  69,186,805,451  61,619,835,926 
Equity	 4.24		 	 	
	 Capital			 	 2,204,438,020		 2,204,438,020	
	 Contribution	from	the	government	 	 30,919,654,450		 30,919,654,450	
	 Total	capital	 	 33,124,092,470		 33,124,092,470	
	 Unappropriated	retained	earnings	(losses)	 	 7,059,624,573	 4,833,961,950
	 Other	components	of	equity	 	 294,108,172		 374,477,488	
Total equity  40,477,825,215  38,332,531,908 
Total liabilities and equity  109,664,630,666  99,952,367,834 
    
The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Unit:	Baht

Financial statement-equity
method applied

 (Signed)  Mrs. Vorachan  Dechasasawat  (Signed)  Mr. Seree  Suparatit
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Unit:	Baht

Separate financial statements

 Notes  2016  2015

                               Assets    

Current assets 

	 Cash	and	cash	equivalents	 3.1	4.1	 1,998,066,366		 3,662,662,900	

	 Current	investments	 3.2	4.2	 1,976,393,421		 2,410,180,216	

	 Accounts	receivable	-	trade	and	others					 3.3	4.3	 2,004,769,817		 986,094,957	

	 Supplies			 3.4	4.4	 265,735,869		 250,788,283	

	 Pipeline	and	installation	under	construction	 3.11.2	 26,699,402		 26,779,377	

Total current assets  6,271,664,875  7,336,505,733 

Non-current assets    

	 Investments	in	associates	 3.5	4.5	 1,091,200,000		 1,091,200,000	

	 Other	long-term	investments	 3.5	4.5	 24,026,200		 24,026,200	

	 Advance	payments	 	 1,380,083,956		 1,416,780,364	

	 Assets	under	construction	 4.7	 12,243,357,819		 8,861,849,962	

	 Property,	plant	and	equipment				 3.7	3.8	4.8	 85,215,152,423		 78,014,248,366	

	 Right	of	possession	over	government	property	 3.8	3.9	4.9	 317,689,482		 318,233,174	

	 Intangible	assets	 3.7	3.10	4.10	 88,847,246		 87,609,518	

	 Other	non-current	assets	 4.11	 269,387,132		 270,738,333	

Total non-current assets  100,629,744,258  90,084,685,917 

Total assets  106,901,409,133  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,	2016
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Unit:	Baht

Separate financial statements

 Notes  2016  2015

                         Liabilities and Equity     
Current liabilities    
	 Accounts	payable	-	trade	and	others	 4.12		 3,921,225,685		 2,745,847,337	
	 Accrued	expenses		 4.13		 1,431,216,048		 1,416,509,004	
	 Accrued	remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 4.14		 2,300,000,000		 1,963,900,000	
	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 	 471,312,554		 645,506,792	
	 Unearned	pipeline	installation	income	 3.11.2	 403,127,007		 410,309,593	
	 Current	portion	of	financial	lease	liabilities	 3.13	4.15	 544,370,928		 504,723,361	
	 Current	portion	of	long-term	loans	 4.16		 1,000,000,000		 -			
	 Other	current	liabilities	 4.17		 1,463,353,773		 930,171,057	
Total current liabilities  11,534,605,995  8,616,967,144 
Non-current liabilities 
	 Financial	lease	liabilities	 3.13	4.15	 13,614,929,574		 14,160,317,479	
	 Long-term	loans		 4.16		 13,313,812,470		 12,600,000,000	
	 Deferred	income	-	private-donated	assets	 3.11.7	3.11.9	4.18	 2,264,618,024		 2,066,896,905
	 Deferred	income	-	public-donated	assets	 3.11.9	4.18	 3,407,180,689		 2,372,797,857	
	 Deferred	income	-	government	fund	 3.11.8	4.18	 17,533,229,365		 15,003,412,493	
	 Employee	benefit	obligations	 3.14	3.15	4.19	 1,363,903,397		 1,257,621,463	
	 Provision	on	litigation	 4.20		 21,642,109		 14,238,394	
	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 4.21		 4,166,494,930		 3,671,950,789	
 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 3.7	3.16	4.22	 21,437,936		 20,534,410	
	 Long-term	guarantee	deposits	 4.23		 1,944,950,962		 1,835,098,992	
Total non-current liabilities  57,652,199,456  53,002,868,782 
Total liabilities  69,186,805,451  61,619,835,926 
Equity 4.24	   
	 Capital			 	 2,204,438,020		 2,204,438,020	
	 Contribution	from	the	government	 	 30,919,654,450		 30,919,654,450	
	 Total	capital	 	 33,124,092,470		 33,124,092,470	
	 Unappropriated	retained	earnings	(losses)	 	 4,728,481,330	 2,740,887,703
	 Other	components	of	equity	 	 (137,970,118)	 (63,624,449)
Total equity  37,714,603,682  35,801,355,724 
Total liabilities and equity  106,901,409,133  97,421,191,650 
     
The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

(Mrs.	Vorachan		Dechasasawat)
Director,	Financial	and	Accounting	Department

(Mr.	Seree		Suparatit)
Governor

Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As	at	September	30,	2016

 (Signed)  Mrs. Vorachan  Dechasasawat  (Signed)  Mr. Seree  Suparatit
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 Notes  2016  2015

Revenues     
Revenue	from	water	sales	and	services	 3.11.1	 25,680,445,214		 24,981,888,110	
	 Revenue	from	piping	works	and	installation	 3.11.2	 2,115,067,144		 2,113,999,583	
	 Other	income	 3.11.3	-	3.11.9	4.26	 1,367,634,122	 1,331,642,123

      Total Revenues  29,163,146,480  28,427,529,816 

Expenses     
	 Pipeline	and	installation	expenses	 	 1,730,745,486		 1,693,750,238	
	 Operating	and	administrative	expenses	 4.27	 20,450,168,381		 18,433,756,209	
	 Other	expenses	 4.28		 155,145,545		 123,332,635	
	 Financial	Costs	 3.12	4.29	 2,340,353,441		 2,335,246,355	

      Total expenses  24,676,412,853  22,586,085,437 

Share	of	profits	of	associates	 	 539,028,996	 635,475,993

Profit for the year  5,025,762,623 6,476,920,372 

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	 	 (74,345,669)	 (37,367,184)
	 of	the	total	gains	(losses)	in	the	associate	 	 	 	
	 	 	 Income	tax	for	other	entries	 	 (5,659,479)	 -			
	 of	the	total	gains	(losses)	in	the	associate	 	 1,131,895		 -			
   Items that may be re-grouped in gains (losses) afterwards   
	 	 Change	in	the	value	of	the	temporary	security	
	 	 	 in	the	associate	 	 (81,227)	 81,202	
	 	 	 	 	 16,246	 (16,080)
	 Comprehensive	income	attributable	to	associates	 (1,431,082)	 (1,300,436)

Total comprehensive income for the year  4,945,393,307 6,438,317,874 
      

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	2016

Unit:	Baht

Financial statement-equity
method applied
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Unit:	Baht

Separate financial statements

 Notes  2016  2015

Revenues  

	 Revenue	from	water	sales	and	services	 3.11.1	 25,680,445,214		 24,981,888,110	

	 Revenue	from	pipeline	and	installation	 3.11.2	 2,115,067,144		 2,113,999,583	

	 Other	income	 3.11.3	-	3.11.9	4.26	 1,668,594,122		 1,639,290,123	

           Total Revenues  29,464,106,480  28,735,177,816 

      

Expenses     

	 Pipeline	and	installation	expenses	 	 1,730,745,486		 1,693,750,238	

	 Operating	and	administrative	expenses	 4.27	 20,450,168,381		 18,433,756,209	

	 Other	expenses	 4.28		 155,145,545		 123,332,635	

	 Financial	costs	 3.12	4.29	 2,340,353,441		 2,335,246,355	

           Total expenses  24,676,412,853  22,586,085,437 

Profit for the year  4,787,693,627  6,149,092,379 

      

Other	comprehensive	income:	 	 	 	

 Items that will not be re-grouped in gains (losses) afterwards   

	 	 Losses	estimated	from	acturial	principles	 	 (74,345,669)	 (37,367,184)

Total comprehensive income for the year  4,713,347,958  6,111,725,195 

      

      
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	2016
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Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity

For	the	year	ended	September	30,	2016

Unit:	Baht
Financial statements-equity method applied

Capital

Other comprehensive income

Other components of equity

Balance forward at 1 October 2014 2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  1,414,641,578   (26,257,265) (10,376,431) 2,075,286  -    10,375,059  437,263,337  413,079,986  34,951,814,034 

Remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 -				 -				 -				 (3,057,600,000)	 -				 -				 -				 -				 -				 -				 -				 (3,057,600,000)

Annual	total	gain	(loss)	 -				 -				 -				 6,476,920,372		 (37,367,184)	 -				 (16,080)	 81,202		 (1,300,436)	 -				 (38,602,498)	 6,438,317,874	

Balance at 30 September 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 

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 2015 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 

Capital Total Capital

Contribution
from the

Government

Unappropriated
retained

earnings losses Total Equity

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	ended	September	30,	2016

Unit:	Baht

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

Separate financial statement

Capital Other components of equity

Balance forward at 1 October 2014  2,204,438,020  30,919,654,450  33,124,092,470  (350,604,676) (26,257,265) (26,257,265) 32,747,230,529 

Remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 -				 -				 -				 (3,057,600,000)	 -				 -				 (3,057,600,000)

Annual	total	gain	(loss)	 -				 -				 -				 6,149,092,379		 (37,367,184)	 (37,367,184)	 6,111,725,195	

Balance at 30 September 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 

        

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 

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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Cash flow from operating activities   
	 	 Profit	for	the	yar	 5,025,762,623	 6,476,920,372
 Adjustments	to	reconcile	net	earnings	to	net	cash	provided	by	(paid	from)   
	 	 operating	activities:-	 	 	
	 	 	 Depreciation	 4,698,213,410	 4,230,884,872
	 	 	 Allowances	for	impairment	of	fixed	assets	 81,052,382	 60,789,435
	 	 	 Allowances	for	revaluation	of	assets	 (10,422,974)	 (36,332,829)
	 	 	 Amortization	of	right	of	possession	over	government	property	 543,682	 625,245
	 	 	 Reverses	allowance	for	impairment	of	right	of	possession	over	 3	 (2)
	 	 	 government	property
	 	 	 Amortization	of	intangible	assets	 27,342,953	 26,590,445
	 	 	 Allowances	for	Impairtment	of	intangible	assets	 4	 92,520
	 	 	 Adjustment	of	assets	under	construction	as	expenses		 10,311,201	 28,146,792
	 	 	 Loss	on	disposal	of	fixed	assets	 116,351,297	 99,446,729
	 	 	 Allowances	for	revaluation	and	obsolete	supplies	 (62,978)	 74,268
	 	 	 Employee	benefit	expenses	 31,936,264	 115,868,985
	 	 	 Bad	debts	 747,814	 2,194,883
	 	 	 Doubtful	accounts	 9,141,434	 (333,062)
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors	 (224,718,265)	 (202,159,414)
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	public	sectors	 (133,573,005)	 (106,681,204)
	 	 	 Revenue	recognition	from	government	contribution	 (548,145,865)	 (483,423,206)
	 	 	 Other	donation	income	 (232,363)	 (50,126,130)
	 	 	 Private	sector	donation	income	 (1,660,181)	 (5,359,237)
	 	 	 Miscelleneous	income	 (127,245)	 (1,650,998)
	 	 	 Revenue	from	fines	and	damages	 (4,771,200)	 -			
	 	 	 Devidend	income	 (15,140,831)	 (14,530,565)
	 	 	 Loss	on	missing	fixed	assets	pending	investigation	 188,437	 723,383
	 	 	 Loss	(gain)	on	missing	fixed	assets	under	investigation	 (100,195)	 203,644
	 	 	 Bonuses	paid	to	Board	of	Directors	and	employees	 471,288,085	 643,971,719
	 	 	 Provision	on	litigation	 7,403,715	 (5,835,759)
	 	 	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 494,544,142	 (929,766,497)
	 	 	 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 921,052	 880,610
	 	 	 Net	share	of	profits	by	equity	method	 (539,028,996)	 (635,475,993)
	 	 	 Interest	income	 (66,349,032)	 (124,539,198)
	 	 	 Interest	expense	 2,339,432,389	 2,334,365,745

Operating income before changes in operating assets and liabilities 11,770,847,757 11,425,565,553
 Operating assets (increase) decrease   
	 	 	 Cash	at	bank	with	limitations	 433,786,794	 (147,502,556)
	 	 	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	 (1,006,399,345)	 28,724,988
	 	 	 Supplies	 (11,205,202)	 (6,521,875)
	 	 	 Piping	works	and	installation	under	construction	 79,975	 (5,872,131)
	 	 	 Other	non-current	assets	 (598,529)	 (2,312,029)
      

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

  2016  2015

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For	the	year	ended	September	30,	2016

Unit:	Baht

Financial statement-equity method applied
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 Operating liabilities increase (decrease)   
	 	 Accounts	payable	-	trade	and	others	 1,198,418,602	 215,558,095
	 	 Accrued	expense	 8,802,780	 111,448,335
	 	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 (645,447,916)	 (624,519,040)
	 	 Unearned	pipeline	and	installation	income	 (7,182,586)	 21,567,961
	 	 Long-term	guarantee	deposits	 109,851,970	 102,718,711
	 	 Other	current	liabilities	 1,163,644,472	 255,195,267

      Net cash flow from operating activities 13,014,598,772 11,374,051,279

Cash flow from investing activities   
	 Interest	received	 83,131,897	 109,238,446
	 Dividend	received	 316,100,831	 322,178,565
	 Increase	in	advance	payments	for	construction	 (1,195,440,938)	 (1,624,062,321)
	 Purchase	of	fixed	assets	 (359,887,576)	 (568,819,361)
	 Increase	in	assets	under	construction	 (13,027,432,317)	 (9,320,512,917)
	 Increase	in	intangible	assets	 (3,995,337)	 (6,118,175)
	 Received	from	the	account	receivable	from	financial	lease	 1,786,593	 1,637,104
	 Cash	received	from	disposals	of	fixed	assets	 17,219,879	 5,403,710

      Net cash flow from investing activities (14,168,516,968) (11,081,054,949)

Cash flow from financing activities   
	 Interest	expense	 (908,922,779)	 (841,480,017)
	 Decrease	in	liabilities	from	financial	lease	 (1,929,530,766)	 (1,908,309,710)
	 Deferred	income-government	fund	 3,077,962,737	 3,522,771,828
	 Bond	repayment	 760,000,000	 2,400,000,000
	 Cash	received	from	long-term	loan	 953,812,470	 -			
	 Remittance	to	Ministry	of	Finance	 (2,464,000,000)	 (3,320,500,000)

      Net cash flow from financing activities (510,678,338) (147,517,899)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (1,664,596,534) 145,478,431

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 3,662,662,900 3,517,184,469

Cash and cash equivalents at the end of the year 1,998,066,366 3,662,662,900
      

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

  2016 2015

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For	the	year	ended	September	30,	2016

Unit:	Baht

Financial statement-equity
method applied
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Unit:	Baht

Seperate financial statements

Cash flow from operating activities   
	 Profit	for	the	year	 4,787,693,627	 6,149,092,379
 Adjustments	to	reconcile	net	earnings	to	net	cash	provided	by	(paid	from)   
	 	 operating	activities:-	 	 	
	 	 	 Depreciation	 4,698,213,410	 4,230,884,872
	 	 	 Allowances	for	impairment	of	fixed	assets	 81,052,382	 60,789,435
	 	 	 Allowances	for	revaluation	of	assets	 (10,422,974)	 (36,332,829)
	 	 	 Amortization	of	right	of	possession	over	government	property	 543,682	 625,245
	 	 	 Reverses	allowance	for	impairment	of	right	of	possession	over	 3	 (2)
	 	 	 government	property
	 	 	 Amortization	of	intangible	assets	 27,342,953	 26,590,445
	 	 	 Allowances	for	Impairtment	of	intangible	assets	 4	 92,520
	 	 	 Adjustment	of	assets	under	construction	as	expenses	 10,311,201	 28,146,792
	 	 	 Loss	on	disposal	of	fixed	assets	 116,351,297	 99,446,729
	 	 	 Allowances	for	revaluation	and	obsolete	supplies	 (62,978)	 74,268
	 	 	 Employee	benefit	expenses	 31,936,264	 115,868,985
	 	 	 Bad	debts	 747,814	 2,194,883
	 	 	 Doubtful	accounts	 9,141,434	 (333,062)
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors	 (224,718,265)	 (202,159,414)
	 	 	 Revenue	recognition	from	donation	-	public	sectors	 (133,573,005)	 (106,681,204)
	 	 	 Revenue	recognition	from	government	contribution		 (548,145,865)	 (483,423,206)
	 	 	 Other	donation	income	 (232,363)	 (50,126,130)
	 	 	 Private	sector	donation	income	 (1,660,181)	 (5,359,237)
	 	 	 Miscelleneous	income	 (127,245)	 (1,650,998)
	 	 	 Revenue	from	fines	and	damages	 (4,771,200)	 	-			
	 	 	 Devidend	income	 (316,100,831)	 (322,178,565)
	 	 	 Loss	on	missing	fixed	assets	pending	investigation	 188,437	 723,383
	 	 	 Loss	(gain)	on	missing	fixed	assets	under	investigation	 (100,195)	 203,644
	 	 	 Bonuses	paid	to	Board	of	Directors	and	employees	 471,288,085	 643,971,719
	 	 	 Provision	on	litigation	 7,403,715	 (5,835,759)
	 	 	 Provision	on	private	joint	venture	contracts	 494,544,142	 (929,766,497)
	 	 	 Provision	on	building	and	construction	demolishment	 921,052	 880,610
	 	 	 Interest	income	 (66,349,032)	 (124,539,198)
	 	 	 Interest	expense	 2,339,432,389	 2,334,365,745

Operating income before changes in operating assets and liabilities 11,770,847,757 11,425,565,553
 Operating assets (increase) decrease   
	 	 	 Cash	at	bank	with	limitations	 433,786,794	 (147,502,556)
	 	 	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	 (1,006,399,345)	 28,724,988
	 	 	 Supplies	 (11,205,202)	 (6,521,875)
	 	 	 Pipeline	and	installation	under	construction	 79,975	 (5,872,131)
	 	 	 Other	non-current	assets	 (598,529)	 (2,312,029)

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

  2016  2015

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For	the	year	ended	September	30,	2016
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Unit:	Baht

Seperate financial statements

 Operating liabilities increase (decrease)   
	 	 Accounts	payable	-	trade	and	others	 1,198,418,602	 215,558,095
	 	 Accrued	expenses	 8,802,780	 111,448,335
	 	 Accrued	bonuses	to	directors	and	employees	 (645,447,916)	 (624,519,040)
	 	 Unearned	pipeline	and	installation	income	 (7,182,586)	 21,567,961
	 	 Long-term	guarantee	deposits	 109,851,970	 102,718,711
	 	 Other	current	liabilities	 1,163,644,472	 255,195,267

   Net cash flow from operating activities 13,014,598,772 11,374,051,279

Cash flow from investing activities   
	 Interest	received	 83,131,897	 109,238,446
	 Dividend	received	 316,100,831	 322,178,565
	 Increase	in	advance	payments	for	construction	 (1,195,440,938)	 (1,624,062,321)
	 Purchase	of	fixed	assets	 (359,887,576)	 (568,819,361)
	 Increase	in	assets	under	construction	 (13,027,432,317)	 (9,320,512,917)
	 Increase	in	intangible	assets	 (3,995,337)	 (6,118,175)
	 Received	from	the	account	receivable	from	financial	lease	 1,786,593	 1,637,104
	 Cash	received	from	disposals	of	fixed	assets	 17,219,879	 5,403,710

   Net cash flow from investing activities (14,168,516,968) (11,081,054,949)

Cash flow from financing activities   
	 Interest	expense	 (908,922,779)	 (841,480,017)
	 Decrease	in	liabilities	from	financial	lease	 (1,929,530,766)	 (1,908,309,710)
	 Deferred	income-government	fund	 3,077,962,737	 3,522,771,828
	 Bond	repayment	 760,000,000	 2,400,000,000
	 Cash	received	from	long-term	loan	 953,812,470	 -			
	 Remittance	to	Ministry	of	Finance	 (2,464,000,000)	 (3,320,500,000)

   Net cash flow from financing activities (510,678,338) (147,517,899)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (1,664,596,534) 145,478,431

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 3,662,662,900 3,517,184,469

Cash and cash equivalents at the end of the year 1,998,066,366 3,662,662,900

      

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

  2016 2015

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flow

For	the	year	ended	September	30,	2016
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Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements

For	the	year	ended	30	September	2016

1. Establishment and Objectives
	 Provincial	Waterworks	 Authority	 (PWA)	 is	 a	 state	 enterprise	 established	 in	 accordance	with	 the 
State	 policy	 to	 improve	 and	 expand	 provincial	 water	 supply	 for	 better	 efficiency	 by	 transferring 
provincial	 waterworks	 and	 construction	 water	 supply	 sector	 of	 Department	 of	 Public	Works	 under	 
the	Ministry	of	Interior	as	well	as	the	rural	water	supply	business	and	construction	rural	waterwork	sector	
of	 Department	 of	 Health	 under	 the	Ministry	 of	 Public	 Health	 to	 establish	 Provincial	 Waterworkds 
Authority	under	the	Ministry	of	Interior	by	legislating	Provincial	Waterworks	Authority	Act	B.E.	2522	(1979) 
as	of	February	28,	1979	to	operate	and	support	waterworks	business	by	exploration,	procurement	of	raw	
water	source	and	acquisition	of	raw	water	for	production	distribution	and	sale	of	water	supply	including	
other	relevant	and	related	businesses	in	order	to	be	useful	for	the	utility	service	in	consideration	of	state	
benefits	and	people’s	hygiene	as	importance.
 
	 Head	office	is	located	at	72	Soi	Changwattana	1,	Bang	Khen,	Lak	Si,	Bangkok	10210

2.  Basis for preparation and presentation of the financial statements
 
 2.1  Presentation of the financial statements
	 	 The	 financial	 statements	 have	 been	 prepared	 in	 accordance	with	 the	 generally	 accepted 
accounting	 principles	 under	 Accounting	 Act	 B.E.	 2543	 (2000),	 which	means	 to	 include	 accounting	 
standards	 issued	 under	 the	 Accounting	 Professions	 Act	 B.E.	 2547	 (2004),	 including	 the	 interpretations 
and	 accounting	 practice	 guideline	 declared	 by	 Federation	 of	 Accounting	 Professions,	 which	 is 
in	 accordance	with	 the	 presentation	 of	 the	 financial	 statements	 in	 compliance	with	 the	 declaration 
of	 Department	 of	 Business	 Development	 in	 “The	 Determination	 of	 Contracted	 Form	Which	Must	 Be 
in	 the	 Financial	 Statement	 B.E.	 2554	 dated	 28	 September	 2011.	 The	 transactions	 of	 PWA’s	 employee 
gratuity	fund	have	been	included	in	PWA	financial	statements	in	accordance	with	the	Ministry	of	Finance’s	
letter	 No.	 MOF.0209.2/4171	 dated	 9	 March	 2001.	 PWA	 financial	 statements	 present	 the	 financial 
position	and	operating	performance	consequences	of	PWA’s	employee	gratuity	fund	for	the	year	ended 
30	September	2016.	Similarly,	the	transactions	related	to	PWA’s	employee	gratuity	fund	have	also	been	
presented	in	Notes	4.19	to	the	financial	statements.	 	 	 	 	 	 	 	

 2.2  Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), TAS and  
  Thai Interpretations, and Thai Financial Report Interpretation Committee (TFRIC)

  2.2.1 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2015 
	 	 	 Federation	of	Accounting	Professions	(FAP)	has	issued	and	improved	the	following	TAS,	
TFRS,	TSIC	and	TFRIC	Thai	 Interpretations	effective	 for	annual	accounting	periods	beginning	on	or	after 
1	January	2015,	 the	standards	of	which	PWA	has	brought	 into	practice	under	the	consideration	of	PWA	
Management	that	there	is	no	significant	impact	on	the	accounting	policy	and	financial	statements	of	PWA.
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  2.2.2   Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2016  
	 	 	 TAS	1			(Revised	2015)	 Presentation	of	financial	statements
	 	 	 TAS	2			(Revised	2015)	 Inventory
	 	 	 TAS	7			(Revised	2015)	 Statement	of	cash	flow
	 	 	 TAS	8			(Revised	2015)	 Accounting	policies,	changes	in	accounting	estimates	and	errors
	 	 	 TAS	10	(Revised	2015)	 Events	after	the	reporting	period
	 	 	 TAS	11	(Revised	2015)	 Construction	contracts
	 	 	 TAS	12	(Revised	2015)	 Income	taxes
	 	 	 TAS	16	(Revised	2015)	 Property,	plant	and	equipment
	 	 	 TAS	17	(Revised	2015)	 Leases
	 	 	 TAS	18	(Revised	2015)	 Revenue
	 	 	 TAS	19	(Revised	2015)	 Employee	benefits
	 	 	 TAS	20	(Revised	2015)	 Accounting	for	government	grants	and	disclosure	of		government 
    Assistance
	 	 	 TAS	21	(Revised	2015)		 The	effects	of	changes	in	foreign	exchange	rates
	 	 	 TAS	23	(Revised	2015)	 Borrowing	costs
	 	 	 TAS	24	(Revised	2015)	 Related	party	disclosures
	 	 	 TAS	26	(Revised	2015)	 Accounting	and	reporting	by	retirement	benefit	plans
	 	 	 TAS	27	(Revised	2015)	 Separate	financial	statements
	 	 	 TAS	28	(Revised	2015)	 Investments	in	associates
	 	 	 TAS	29	(Revised	2015)	 Financial	reporting	in	hyperinflationary	economies
	 	 	 TAS	33	(Revised	2015)	 Earnings	per	share
	 	 	 TAS	34	(Revised	2015)	 Interim	financial	reporting
	 	 	 TAS	36	(Revised	2015)	 Impairment	of	assets
	 	 	 TAS	37	(Revised	2015)	 Provision,	contingent	liabilities	and	contingent	assets
	 	 	 TAS	38	(Revised	2015)	 Intangible	assets
	 	 	 TAS	40	(Revised	2015)	 Investment	property
	 	 	 TAS	41	(Revised	2015)	 Agriculture
	 	 	 TFRS	2	(Revised	2015)	 Share-based	payments
	 	 	 TFRS	3	(Revised	2015)	 Business	combination
	 	 	 TFRS	4	(Revised	2015)	 Insurance	contract
	 	 	 FRS	5			(Revised	2015)	 Non-current	assets	held	for	sale	and	discontinued	operations
	 	 	 FRS	6			(Revised	2015)	 Exploration	for	and	evaluation	of	mineral	resources
	 	 	 FRS	8			(Revised	2015)	 Operating	segment
	 	 	 FRS	10	(Revised	2015)	 Consolidated	financial	statement
	 	 	 FRS	11	(Revised	2015)	 Joint	arrangements
	 	 	 FRS	12	(Revised	2015)	 Disclosure	of	interests	in	other	entities
	 	 	 FRS	13	(Revised	2015)	 Fair	value	measurement
	 	 	 TSIC	10	(Revised	2015)	 Government	 assistance	 -	 no	 specific	 relation	 to	 operating 
     activities
	 	 	 TSIC	15	(Revised	2015)	 Operating	leases/incentives
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	 	 	 TSIC	25	(Revised	2015)	 Income	 taxes/changes	 in	 the	 tax	 status	 of	 an	 entity	 or	 its	 
    shareholders
	 	 	 TSIC	27	(Revised	2015)	 Evaluating	the	substance	of	transactions	 involving	the	legal 
     form of a lease
	 	 	 TSIC	29	(Revised	2015)	 Service	concession	arrangements:	disclosure
	 	 	 TSIC	31	(Revised	2015)	 Revenue-barter	transaction	involving	advertising	services
	 	 	 TSIC	32	(Revised	2015)	 Intangible	assets-website	costs
	 	 	 FRIC	1	  (Revised	2015)	 Changes	in	existing	decommissioning,	restoration	and	similar 
		 	 	 	 liabilities
	 	 	 FRIC	4	  (Revised	2015)	 Determining	whether	an	arrangement	contains	a	lease
	 	 	 FRIC	5	  (Revised	2015)	 Rights	to	interests	arising	from	decommissioning,	restoration 
		 	 	 	 and	environmental	rehabilitation	funds	 	 	 	
	 	 	 FRIC	7	  (Revised	2015)	 Applying	the	restatement	approach	under	TAS	29	Financial 
	 	 	 	 reporting	in	hyperinflationary	economies										
	 	 	 FRIC	10	(Revised	2015)	 Interim	financial	reporting	and	impairment
	 	 	 FRIC	12	(Revised	2015)	 Service	concession	arrangement
	 	 	 FRIC	13	(Revised	2015)	 Customer	loyalty	programs
	 	 	 FRIC	14	(Revised	2015)	 The	 limit	 on	 a	 defined	 benefit	 asset,	 minimum	 funding	 
	 	 	 	 requirements	and	their	interaction
	 	 	 FRIC	15	(Revised	2015)	 Agreement	for	the	construction	of	real	estate
	 	 	 FRIC	17	(Revised	2015)	 Distribution	of	non-cash	assets	to	owners
	 	 	 FRIC	18	(Revised	2015)	 Transfers	of	assets	from	customers
	 	 	 FRIC	20	(Revised	2015)	 Stripping	costs	in	the	production	phase	of	a	surface	mine
	 	 	 FRIC	21	(Revised	2015)				Levies

	 	 Referring	to	Note	2.2.2,	with	the	exception	of	TAS	26	(Revised	2015):	Accounting	and	reporting	
by	 retirement	 benefit	 plans	 and	 FRIC	 4	 (Revised	 2015):	 Determining	whether	 an	 arrangement	 contains 
a	 lease	which	 have	 been	 used	 by	 PWA	 before	 the	 effective	 date,	 the	 impact	 of	 the	 implementation 
of	the	Thai	Accounting	Standards	(TAS)	and	the	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRS)	to	be	effective	 
on	 or	 after	 1	 January	 2016	 on	 the	 PWA	 financial	 statements	 of	 the	 year	when	 the	 standards	will	 be	 
implemented	is	being	assessed	by	the	PWA	executives.	PWA	will	start	to	implement	TAS	and	TFRS	to	be	
effective	on	or	after	1	January	2016	from	1	October	2016.	However,	it	is	expected	that	there	will	be	no	
significant	impact	on	the	PWA	financial	statements	to	be	proposed.

3.  Significant accounting policies

 3.1  Cash and cash equivalents
	 	 Cash	and	cash	equivalents	comprises	cash	on	hand,	cash	at	bank	and	deposits	which	are	due	
in	3	months	excluding	cash	at	bank	used	as	collateral.
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 3.2  Cash at bank with limitations
	 	 Cash	 at	 bank	 with	 limitations	 has	 specific	 purposes	 and	 conditions	 in	 using	 cash	 such 
as	 cash	 used	 as	 loan	 guarantee	 for	 employee	 welfare,	 capital	 for	 water	 use	 guarantee	 and	 yield	 
of	capital	for	water	use	guarantee,	all	of	which	can	be	used	as	revolving	fund	to	continue	PWA’s	operations	
once	facing	revolving	fund	shortage	problem.

 3.3   Allowance for doubtful accounts
	 	 It	 calculated	 from	 accounts	 receivable	 excluding	 public	 or	 state	 enterprise	 after	 VAT 
and	accounts	receivables	-	others	which	accrued	more	than	6	months	after	the	due	date	of	settlement 
in	compliance	with	the	rate	and	criteria	determined	by	Ministry	of	Finance.

 3.4  Supplies
	 	 Supplies	 at	 the	 ending	 period	 are	 stated	 at	 cost	 and	 calculated	by	 using	moving	 average 
or	net	realizable	value	or	which	one	is	lower.	For	obsolete	supplies	 in	 investigation	and	compensation, 
the	provision	of	such	supplies	would	be	accounted	in	full	amount.

 3.5 Investment in Associates and other Long-term Investments
	 	 Investment	 in	 associates	 and	 other	 long-term	 investments	 are	 accounted	 for	 using	 equity	
method	and	realized	share	of	profits	 for	the	company	proportionally.	For	the	 investment	 in	associates,	 
the	dividend	could	be	deducted	from	the	book	value	of	the	investment.
	 	 Other	long-term	investments	are	stated	by	using	costing	method.

 3.6 Related Parties
	 	 PWA’s	related	parties	means	 individuals	or	enterprises	which	have	the	authority	to	control	
PWA,	 or	 are	 controlled	 by	 PWA	 directly	 or	 indirectly	 or	 under	 the	 common	 control	 with	 PWA. 
Besides,	 related	 parties	 also	 include	 associated	 companies,	 key	management	 personnel	 or	 PWA	board 
of	directors	who	have	the	authority	to	control	or	 jointly	control	or	have	the	material	 influence	directly 
or	indirectly.
	 	 In	 the	 consideration	 of	 the	 relationship	 between	 related	 parties	 and	 PWA,	 each	 party, 
PWA	pays	attention	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.		
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	 	 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.		

 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	-	25	percent	of	the	
asset	costs.		
	 	 Depreciation	of	property,	plant,	and	equipment	transferred	 from	other	agencies	purchased 
by	PWA,	and	donated,	which	directly	generates	income	including	water	meters	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	 based	 on	 the	 principle	 for	 PSO 
from	 State	 Enterprise	 Policy	Office	 (SEPO).	 Social	 customers	 are	 considered	 from	PWA	branches	which 
earned	income	from	household	customers	consuming	water	supply	between	0-20	cubic	meters	per	month,	
exceeding	 11.79	percent	 compared	 to	 total	water	 supply	 income	of	 the	branches.	 Beyond	 this	 group, 
it	would	be	considered	as	commercial	customers	as	a	whole.	PWA	also	takes	into	account	an	indication 
in	each	PWA’s	branch	whether	it	got	losses	continually	to	5	years	or	not.	 In	case,	there	is	an	indication 
of	impairment	of	assets.	An	impairment	loss	is	recognized	in	profit	or	loss.
	 	 In	the	assessment	of	asset	impairment,	 if	there	is	any	indication	that	previously	recognized	
impairment	losses	may	no	longer	exist	or	may	have	decreased,	PWA	estimates	that	asset’s	recoverable	
amount.	 A	 previously	 recognized	 impairment	 loss	 is	 reversed	 only	 if	 there	 has	 been	 a	 change	 in	 the 
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assumptions	 used	 to	 determine	 the	 asset’s	 recoverable	 amount	 since	 the	 last	 impairment	 loss	 was 
recognized.	 The	 increased	 carrying	 amount	 of	 the	 asset	 attributable	 to	 a	 reversal	 of	 an	 impairment 
loss	shall	not	exceed	the	carrying	amount	 that	would	have	been	determined,	had	no	 impairment	 loss 
been	recognized	for	the	asset	in	prior	years.	Such	reversal	is	recognized	in	profit	or	loss	unless	the	asset 
is	 carried	 at	 a	 revalued	 amount,	 in	which	 case	 the	 reversal,	 which	 exceeds	 the	 carrying	 amount	 that 
would	have	been	determined,	is	treated	as	a	revaluation	increase.

 3.11   Revenue Recognition
  3.11.1 Revenue from water supply and service	 is	 recognized	 as	 income	when	 issuing 
the	receipt	and	invoice	of	water	supply	based	on	the	amount	of	consumption	in	each	month.
  3.11.2 Revenue from 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	 specified	 in	 the	 contract,	 is	 recognized	 as	 income.	 In	 case	 of	 renewal	 contracts 
in	 the	 fiscal	 year,	 PWA	 shall	 refund	 such	 penalty	 to	 sellers	 or	 contractors,	 and	 the	 refunded	money 
will	be	deducted	from	penalty	income.	If	a	contract	is	renewed	in	the	next	fiscal	year,	PWA	will	recognize	
penalty	income	as	an	expense	in	the	period	of	refund.	
  3.11.4   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	 were	 stated	 as	 deferred	 government	 fund	 income 
in	 liabilities	 and	 recognized	 as	 income	 government	 income	 over	 its	 useful	 lives	 of	 assets	 in 
compliance	 with	 the	 basis	 of	 the	 calculation	 of	 depreciation	 TAS	 20	 (Revised	 2014)	 Accounting	 for 
government	grants	and	disclosure	of	government	assistance.
  3.11.9 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	 recognized 
as	 income	 from	 assets	 donated	 by	 private	 and	 public	 sector	 in	 accordance	 with	 the	 depreciation 
rate	of	such	assets	over	their	useful	 lives	on	Accounting	standard	No.	20	(Revised	2014)	Accounting	for	
government	grants	and	disclosure	of	government	assistance.
  3.11.10  Public service obligation income	 is	 recognized	 as	 income	when	 the	 cabinet 
has	approved.
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 3.12 Financing Costs
	 	 Financing	 costs	 are	 expenses	 occurred	 from	which	 PWA	 acquired	 capital	 for	 operation 
comprising	loan	interest	paid	and	fee	charge.	
	 	 Interests	and	expenses	charged	from	the	long-term	loan	for	the	purpose	of	the	acquisition 
of	 property,	 plant	 and	 equipment	 and	 assets	 under	 construction	 are	 recognized	 as	 cost	 under 
construction.	 The	 interests	 paid,	 and	 expenses	 related	 to	 the	 long-term	 loans	 occurred	 after	 the 
construction	is	completed	are	recognized	as	expenses.

 3.13 Financial lease and the esteemed obligation from private joint venture contracts
										 PWA	has	made	the	contract	with	private	sectors	with	the	condition	of	agreement	 in	taking	 
part	 of	 lease	 contract.	 Therefore,	 PWA	 recorded	 leased	 assets	 as	 the	 assets	 with	 the	 fair	 value 
or	 present	 value	 of	minimum	 lease	 payment	 or	which	 one	 is	 lower.	 The	 assets	 acquired	 from	 lease 
agreement	are	depreciated	over	their	useful	lives	or	based	on	a	lease	period,	depending	on	which	one 
is	shorter.
	 	 Lease	 payments	 are	 separated	 into	 financial	 expenses	 and	 a	 deduction	 from	 debts 
under	 a	 contract.	 The	 financial	 expenses	 are	 recorded	 in	 statement	 of	 income	 throughout	 a	 lease	 
agreement	period.
	 	 The	 contract	 of	 purchase/sale	 water	 with	 private	 companies	 with	 a	 loss	 throughout 
the	 contract,	 which	 currently	 causes	 the	 obligations	 to	 PWA,	 PWA	 will	 bring	 such	 loss	 as	 a	 basis 
for	the	calculation	of	the	present	value	so	as	to	recognize	it	as	provisions	of	debts.
	 	 PWA	has	reviewed	the	debt	provision	at	the	end	of	the	reporting	period	when	there	is	the	
revision	of	contract	and	adjustment	of	provisions	to	presently	reflect	the	best	estimate.	

 3.14 Employee gratuity fund and provident fund contribution
	 	 3.14.1		 Employee	 gratuity	 fund	 contribution	 is	 that	 PWA	monthly	 reserves	 for	 employees 
who	don’t	attend	provident	fund	membership	at	the	rate	of	10	percent	of	employee	salaries.
	 	 3.14.2		 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.
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           3.15.2  Retirement employee benefits - Defined benefit plans
	 	 	 The	 employee	 benefit	 liabilities	 in	 respect	 of	 the	 severance	 payments	 under 
labor	 law	 and	 employee	 gratuity	 fund	 is	 the	 expenses	 throughout	 employees’	 working	 period. 
The	 future	benefit	 amount	 to	be	 received	by	employees	under	 the	defined	benefit	plan	 is	 estimated 
from	the	duration	of	their	work	with	PWA	till	retirement	based	on	actuarial	principles.	Such	benefits	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	method 
(Projected	Unit	Credit	Method).
	 	 	 When	the	assumption	used	for	an	estimate	based	on	actuarial	method	changes,	PWA	
recognizes	gains	(loss)	from	such	estimates	as	whole	amount	in	the	statement	of	comprehensive	income.

 3.16 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. Additional Information

 4.1 Cash and cash equivalents consisted	of	the	following:	- 

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

 2016 2015

Cash	on	hand	 	 	 19.21	 18.30
Deposits	at	banks	 -		Saving	Accounts	 1,782.31	 1,407.64
	 -		Current	Accounts	 163.36	 335.60
	 -		Fixed	Deposit	Accounts	 -	 1,865.70
	 	 (maturity	within	3	months)
Cash	in	transit	 						 33.19	 35.42

                                Total 1,998.07 3,662.66

 2016 2015

Deposits	at	banks	for	employee	welfare	 500.00	 400.00
Water	usage	guarantee	fund	 					1,235.88	 1,813.93
Interests	of	water	usage	guarantee	fund	 		240.51	 196.25

                                   Total 1,976.39 2,410.18

	 Deposits	 at	 banks	 -	 saving	 accounts	 as	 at	 30	 September	 2016	 and	 2015	 amounted 
Baht	 1,782.31	million	 and	 Baht	 1,407.64	million	 included	 deposits	 at	 banks	 -	 PWA	 gratuity	 fund	 at 
the	amount	of	Baht	4.18	million	and	Baht	21.30	million	respectively.		

	 Deposits	 at	 banks	 -	 fixed	 accounts	 (maturity	more	 3	months)	were	 presented	 separately 
in	temporary	investment.	

	 As	 at	 30	 September	 2016	 and	 2015	 cash	 in	 transit	 amounting	 to	 Baht	 33.19	million	 and 
Baht	35.42	million	were	mostly	clearing	cheques,	cheques,	and	drafts	respectively.

4.2 Deposits at banks with limitations consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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 2016 2015

Accounts	receivable	-	trade	and	others	 	 	
	 Trade	accounts	receivable	 552.04	 540.50
	 Less	Allowance	for	doubtful	accounts	-	trade	 		63.36	 60.74
	 	 	 accounts	receivable	
										Trade	accounts	receivable	-	net	 488.68	 479.76
					Other	accounts	receivable	 69.47	 16.32
	 Less	Allowance	for	doubtful	accounts	–	other	 		21.07	 14.56
	 	 	 accounts	receivable	
										Other	accounts	receivable	-	net	 48.40	 1.76
Accounts	receivable	–	Ministry	of	Finance	 1,076.13	 173.14
Accounts	receivable	–	Revenue	Department	 360.37	 288.29
Accrued	revenue	 37.13	 53.30
Accounts	receivable	–	Financial	lease	 1.95	 1.79
Others			 29.00	 25.05
	 	 	 																											Total	 2,041.66	 1,023.09
	 Less	unearned	output	–	value	added	tax	 		36.89	 37.00
                              Total 2,004.77 986.09

4.3 Accounts receivable - trade and others consisted	of	the	following:	-

	 As	 of	 30	 September	 2016,	 account	 receivables	 of	 the	Ministry	 of	 Finance	 amounted	 to 
Baht	 1,076.13	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	 49.58	million, 
the	 accrued	 revenue	 of	 petition	 for	 subsidy	within	 the	 fiscal	 year	 of	 2016	 amounting	 to	 Baht	 134.31	
million	 and	 the	 provision	 of	 Term	 Loan	 amounting	 to	 892.24	million	 baht	 for	 the	 investment	 in	 the	 
PWA’s	water	resources	management	project	as	a	quick	win	for	the	fiscal	year	2015	(additional)	with	the	 
loan	amount	of	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	4.16.2).

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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	 Trade	accounts	receivable	as	at	30	September	2016	and	2015	consisted	of	the	following:	-

 2016  2015

Private	sector	receivable	 293.12	 285.09
Public	sector	receivable			 258.92	 255.41
	 Total	 552.04	 540.50
Less	allowance	for	doubtful	accounts	-	trade	receivables	 		63.36	 60.74
	 	 488.68	 479.76
Less	unearned	output	-	value	added	tax	 		36.63	 36.63
 Total 452.05 443.13

	 As	 of	 30	 September	 2016,	 trade	 account	 receivables	 from	 public	 sector	 amounted	 to 
258.92	million	 Baht	which	 decreased	 from	 30	 September	 2015	 by	 3.51	million	 Baht	 or	 1.37	 percent, 
classified	according	to	the	organizations	as	follows:

2015 Increase (Decrease)

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

                      Total

83.02
57.52
44.39
32.35
17.44
8.22

15.98

258.92

32.06
22.22
17.14
12.49
6.74
3.18
6.17

100.00

77.63
64.04
44.18
31.82
11.59
11.82
14.33

255.41

30.39
25.07
17.30
12.46
4.54
4.63
5.61

100.00

	 5.39
	 (6.52)
	 0.21
	 0.53
	 5.85
	 (3.60)
	 1.65

 3.51

	 6.94
	 (10.18)
		 0.48
		 1.67
	 50.47
		(30.46)
	 11.51

 1.37

 Million     Percent
   Baht

 Million     Percent
   Baht

 Million     Percent
   Baht

2016

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Public sector
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4.4 Supplies classified by types of materials as follows:-

 2016  2015

Materials	for	production	 76.90	 76.64
Materials	for	operation	 183.61	 172.18
Spare	parts	 	 3.54	 1.59
Bottled	drinking	water	 0.48	 -
Bottled	drinking	water	–	pending	for	storage	 0.18	 -

Returned	supplies	from	project	under	construction	 			1.18	 0.59
																										 Total	 	265.89	 251.00
Less	allowance	for	revaluation	and	obsoletes	supplies	 			0.15	 0.21

                        Total 265.74 250.79

	 As	 at	 30	 September	 2016	 and	 2015,	 supplies	 amounting	 to	 Baht	 265.74	million	 and 
Baht	 250.79	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.

4.5 Investment in associates and other long-term investments consisted	of	the	following:-	

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 

2016

40.20

2.00

2015

40.20

2.00

   2016

3,854.42

24.03

    2015

3,622.38

24.03

      2016

1,091.20

24.03

     2015

1,091.20

24.03

Type of 
Business

Type of 
shares

Proportion
of shareholding

(Percent)
Equity Method Cost Method

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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 Investment in associates
			 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	dated	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	dated	29	August	2015	at	Baht	0.20	per	share.	
PWA	received	dividend	of	Baht	133.76	million	on	26	September	2016.

	 In	 2015,	 Eastern	Water	 Resources	Development	 and	Management	 Public	 Company	 Limited	
made	 the	 declaration	 of	 dividend	 for	 the	 year	 2014	 according	 to	 the	 Annual	 general	meeting	 of	 the 
shareholders’	 approval	dated	27	April	 2015	at	 the	 rate	of	Baht	0.24	per	 share.	PWA	 received	dividend	 
of	 Baht	 160.51	million	 on	 27	May	 2014	 and	 declared	 interim	 dividend	 payment	 for	 the	 six-month 
period	ended	30	June	2015	on	the	board	of	directors’	meeting	dated	21	August	2015	at	Baht	0.22	per	share.	
PWA	received	dividend	of	Baht	147.14	million	on	17	September	2015.

 Other long-term investments
		 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	dated	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.

	 In	 2015,	 Pathum	 Thani	 Water	 Company	 Limited	made	 the	 declaration	 of	 dividend	 for 
the	 year	 2014	 according	 to	 the	 board	 of	 directors’	meeting	 No.	 1/2015	 on	 dated	 9	 February	 2014 
at	 the	 rate	 of	 Baht	 29.48	 per	 share.	 PWA	 received	 dividend	 of	 Baht	 7.08	million	 on	 18	March	 2015 
and	declared	 interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	ended	30	June	2015	on	the	board	of	
directors’	meeting	No.	3/2015	dated	6	August	2014	at	Baht	31.00	per	 share.	PWA	 received	dividend	of 
Baht	7.45	million	on	25	August	2015.
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4.6 Related Party Transactions
	 Significant	related	party	transactions	had	the	following	brief	details:
	 4.6.1		 As	at	30	September	2016	and	2015	consisted	of	the	following:-

 2016  2015

Other accounts receivable  
 Associates    
	 	 Eastern	Water	Resources	Development	and	 	 	
	 	 Management	Public	Company	Limited	 0.80	 0.84

    Total 0.80 0.84

Trade accounts payable   
 Associates   
	 	 Eastern	Water	Resources	Development	and	 	 	
	 	 Management	Public	Company	Limited	 	63.63	 85.21
 Related companies   
	 	 Nakhonsawan	Water	Supply	Co.,	Ltd.	 10.52	 9.89
	 	 Chachoengsao	Water	Supply	Co.,	Ltd.	 29.90	 31.35
	 	 Bangpakong	Water	Supply	Co.,	Ltd.	 26.98	 27.97
	 	 Universal	utilities	Co.,	Ltd.	 30.64	 30.44
	 	 EGCOM	Tara	Co.,	Ltd.	 28.37	 27.85

    Total 190.04 212.71

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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	 4.6.2	 For	the	year	ended	30	September	2016	and	2015

 2016 2015

Revenues  
     Revenue from concession    
	 	 Associates	 	 1.85	 1.75
Expenses   
	 Water	supply	purchasing	cost	 	
	 	 Associates	 	 193.54	 187.62
									Other	related	companies	 			1,047.11	 1,034.95
     Raw	water	purchasing	cost	from	private	 
	 	 Associates		 	 637.16	 801.51
     Maintenance cost   
	 	 Other	related	companies	 			19.29	 17.02

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Separate Financial Statements

 2016  2015

Revenues  
 Revenue from concession    
	 	 Associates	 	 1.85	 1.75
     Dividend income   
								Associates	 	 300.96	 307.65
Expenses   
					Water	supply	purchasing	cost	 	 	
								Associates	 	 193.54	 187.62
								Other	related	companies	 			1,047.11	 1,034.95
					Private	raw	water	purchasing	cost	 	 	
								Associates		 	 637.16	 801.51
					Water	supply	maintenance	cost	 	 	
	 	 Other	related	companies	 			19.29	 17.02
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 4.7  Assets under construction
	 As	 at	 30	 September	 2016	 and	 2015,	 assets	 under	 construction	 amounting	 to	 Baht	 

12,243.36	million	 and	Baht	 8,861.85	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	48.02	million	and	Baht	42.10	million	respectively.

	 For	the	year	of	2016,	PWA	has	the	assets	under	construction	in	unauthorized	areas	as	follows:

 1.  Construction works to improve water supply business after the transfer of PWA 
Nong Bua Daeng (Phakdi Chumphon), Phakdi Chumphon, Chaiyaphum Province, the contract  
no.	 Kor	 Por	 Por	 6/174/2557	 dated	 18	 September	 2014	 with	 the	 contract	 amount	 Baht	 50,750,000 
(excluding	 VAT).	 The	 contract	 commenced	 on	 26	 September	 2014	 and	 ended	 20	 September	 2015, 
and	the	amendment	to	the	contract	no.	6/163/2558	dated	17	June	2015	with	the	extension	of	construction	
period	from	24	February	2015	until	the	employer	informs	the	contractor	of	the	area	delivery.	The	project 
has	been	operated	 and	 the	 contractor	 has	been	paid	wages	 for	 3	 installments	with	 the	disbursement 
totaling	19,105,322.97	Baht	(excluding	VAT),	the	construction	area	of	which	is	the	national	reserved	forest	
area,	Amphoe	Pakdichumpol,	Chaiyaphum.	PWA	has	applied	for	permission	since	2012	before	the	transfer,	
and	has	coordinated	with	the	authority	concerned	to	request	for	using	the	area.	According	to	the	latest	
coordination	on	15	December	2016,	it	is	under	the	process	of	implementation	by	the	Forest	Use	Permit	unit,	
Licensing	Bureau,	Department	of	Forestry,	which	PWA	has	currently		suspended	the	construction.

 2.  The construction work of raw water pipeline from Tha Lat dam (Tha Khong 
dam) to Wat Dan Ngern pump station, Amphoe Plang Yoa, Chachoengsao province, the contract 
no.	 Kor	 Chor	 Hor	 45/2559	 dated	 8	 March	 2016	 with	 the	 contract	 amount	 Baht	 271,028,037.38 
(excluding	 VAT).	 The	 contract	 commenced	 on	 24	March	 2019	 and	 expired	 on	 19	 September	 2019, 
and	 the	amendment	 to	 the	contract	no.	121/2559	dated	3	November	2016	with	 the	extension	of	 the	 
construction	period,	 counting	 from	 the	expiration	date	of	 contract	 until	 the	date	 the	 contractor	 being	 
notified	 of	 the	 area	 delivery	 from	 PWA	with	 additional	 20-day	 construction	 period.	 The	 contractor	 
has	 been	 paid	 for	 2	 installments	with	 the	 total	 disbursement	 of	 Baht	 183,819,384.31	 (excluding	 VAT). 
The	 construction	 area	 of	 the	 project	 is	 the	 State	 Property.	 Provincial	Waterworks	 Authority	 Region	 1	 
has	 applied	 for	 a	 land	 lease	 according	 to	 the	 letter	 Mor	 Thor	 55310/236	 dated	 13	 January	 2017 
to	 the	 Governor	 of	 Chachoengsao	 Province,	 and	 this	matter	 is	 currently	 under	 the	 consideration	 of 
the	Treasury	Office	of	Chachoengsao	Province.

 3.  The construction works of raw water pipeline and pump station, PWA at Panom 
Sarakham, Amphoe Phanom Sarakham, Chachoengsao Province,	 the	contract	no.	1/064/2559	dated 
24	March	 2016	with	 the	 contract	 amount	 totaling	 Baht	 20,688,785.05	 (excluding	 VAT).	 The	 contract 
commenced	on	30	March	2016	and	expired	on	25	September	2016	and	the	amendment	to	the	contract 
no.	Kor	Por	Khor1-Ngor	Kor	Nor	2/2560	dated	17	October	2016	with	 the	extension	of	 the	construction 
period	 from	 the	 date	 of	 expiration	 of	 the	 contract	 until	 the	 date	 the	 employer	 delivers	 the	working 
area	 to	 the	 contractor	with	more	 5	working	 days.	 The	wage	 earner	 has	 been	 paid	 for	 1	 installment, 
the	 disbursement	 totaling	 Baht	 12,212,881.24	 (excluding	 VAT).	 The	 construction	 area	 of	 the	 project	 is 
the	 state	 property.	 Provincial	 Waterworks	 Authority	 Region	 1	 has	 requested	 to	 lease	 the	 land	 of	 
the	 state	 property	 in	 accordance	 with	 the	 letter	 No.	 55310/236	 dated	 13	 January	 2017	 to	 the	 
Governor	 of	 Chachoengsao	 Province,	 and	 this	 matter	 is	 currently	 under	 the	 consideration	 of	 the	 
Treasury	Office	of	Chachoengsao	Province.
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4.8 Land, building and construction 
 As at 30 September 2016 and 2015	consisted	of	the	following:-

Total
Assets under

financial
lease

Durable
Articles

Building
and

Construction
Land

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Cost      
As	at	1	October	2015	 2,771.04	 96,466.45	 16,521.05	 16,511.11	 132,269.65
-	Increase	 							186.96	 9,318.14	 2,610.49	 -	 12,115.59
-	Disposal/Decrease		 -	 (243.37)	 (457.71)	 (3.09)	 (704.17)
As	at	30	September	2016	 2,958.00	 105,541.22	 18,673.83	 16,508.02	 143,681.07
Accumulated Depreciation      
As	at	1	October	2015		 -	 (34,267.04)	 (9,020.24)	 (5,475.59)	 (48,762.87)
-	Increase		 -	 (2,983.84)	 (1,341.49)	 (377.85)	 (4,703.18)
-	Disposal/Decrease		 -	 160.34	 360.11	 2.37	 522.82
As	at	30	September	2016		 -	 (37,090.54)	 (10,001.62)	 (5,851.07)	 (52,943.23)
Allowance for the impairment     
of assets 
As	at	1	October	2015		 (7.72)	 (909.34)	 (58.31)	 (4,464.86)	 (5,440.23)
-	Loss	on	impairment	of	assets		 (18.35)	 (36.97)	 (8.41)	 -	 (63.73)
-	Disposals		 -	 0.92	 9.79	 -	 10.71
-	Reversal	entry	of	impairment	losses		 -	 1.84	 0.76	 -	 2.60
As	at	1	September	2016	 (26.07)	 (943.55)	 (56.17)	 (4,464.86)	 (5,490.65)
Allowance for the impairment
of obsolete assets
As	at	1	October	2015		 -	 (7.95)	 (22.49)	 -	 (30.44)
-	Loss	on	valuation		 -	 (4.53)	 (18.70)	 -	 (23.23)
-	Disposals		 -	 5.88	 20.98	 -	 26.86
-	Reversal	entry	of	impairment	losses	 -	 2.07	 1.51	 -	 3.58
As	at	1	September	2016	 -	 (4.53)	 (18.70)	 -	 (23.23)
Allowance for the value adjustment
Assets remaining
As	at	1	October	2015		 -	 -	 (21.86)	 -	 (21.86)
-	Loss	from	value	adjustment	 -	 -	 (2.45)	 -	 (2.45)
-	Disposal		 -	 -	 2.63	 -	 2.63
-	Reversal	entry	of	impairment	losses	 -	 -	 12.87	 -	 12.87
As	at	1	September	2016		 -	 -	 (8.81)	 -	 (8.81)
Net book value      
As	at	1	September	2015	 	2,763.32	 61,282.12	 7,398.15	 6,570.66	 78,014.25
As	at	1	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	 recorded	 in	 land,	 building	 and	 construction	 as	 at	 
30	September	2016	and	2015	consisted	of	the	following:-

Total
Water
Supply
System

Durable
Articles

Building
and

Construction
Land

	 As	at	30	September	2016	and	2015,	a	shortage	of	land,	building	and	construction	amounting	
to	Baht	0.35	million	and	Baht	1.20	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.

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Cost      
As	at	1	October	2015	 199.73	 331.21	 87.34	 15,892.83	 16,511.11
-	Disposal/Decrease	 -	 -	 (3.09)	 -	 (3.09)
As	at	1	September	2016	 199.73	 331.21	 84.25	 15,892.83	 16,508.02

Accumulated Depreciation      
As	at	1	October	2015		 -	 (88.43)	 (60.40)	 (5,326.76)	 (5,475.59)
-	Increase	 -	 (12.22)	 (7.94)	 (357.69)	 (377.85)
-	Disposal/Decrease		 -	 -	 2.37	 -	 2.37
As	at	1	September	2016		 -	 (100.65)	 (65.97)	 (5,684.45)	 (5,851.07)

Allowance for the impairment
of assets 
As	at	1	October	2015	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
As	at	1	September	2016		 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)

Net book value       
As	at	1	September	2015		 199.73	 242.78	 26.94	 6,101.21	 6,570.66
As	at	1	September	2016	 199.73	 230.56	 18.28	 5,743.52	 6,192.09
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4.9 Right of possession over state property
 As	at	30	September	2016	and	2015	consisted	of	the	following:- 

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Right of using
assets Total

Right of
possession over
state property

Cost     
As	at	1	October	2015		 314.97	 698.42	 1,013.39
-		Disposal/Decrease		 -	 (3.16)	 (3.16)
As	at	1	September	2016		 314.9	 695.26	 1,010.23

Accumulated Amortization     
As	at	1	October	2015	 -	 (695.16)	 (695.16)
-		Increase	 -	 (0.54)	 (0.54)
-		Disposal/Decrease		 -	 3.16	 3.16
As	at	1	September	2016		 -	 (692.54)	 (692.54)

Net book value     
As	at	1	September	2015		 314.97	 3.26	 318.23
As	at	1	September	2016		 314.97	 2.72	 317.69
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4.10 Intangible assets
 As at 30 September 2016 and 2015 consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Assets under
financial lease Total

Computer
Software

Cost     
As	at	1	October	2015	 290.72	 4.12	 294.84
-		Increase	 28.58	 -	 28.58
-		Disposal/decrease	 (6.28)	 -	 (6.28)
As	at	30	September	2016	 313.02	 4.12	 317.14
      
Accumulated Amortization      
As	at	1	October	2015	 (202.73)	 (4.12)	 (206.85)
-		Increase	 (27.34)	 -	 (27.34)
-		Disposal/decrease		 6.19	 -	 6.19
As	at	30	September	2016	 (223.88)	 (4.12)	 (228.00)

Allowance for impairment of assets      
As	at	1	October	2015	 (0.29)	 -	 (0.29)
As	at	30	September	2016	 (0.29)	 -	 (0.29)
      
Allowance for impairment of obsolete assets     
As	at	1	October	2015	 (0.09)	 -	 (0.09)
-		Disposal/Decrease		 0.09	 -	 0.09
As	at	30	September	2016	 -	 -	 -

Net book value     
As	at	30	September	2015	 87.61	 -	 87.61
As	at	30	September	2016	 88.85	 -	 88.85
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Unit:	Million	Baht

4.11 Intangible assets	consisted	of	the	following:-	

 2016  2015

Deposit	 	 1.27	 1.20
Employee	position	guarantee	 24.23	 23.59
Accounts	receivable	-	employee	loan	 -	 0.11
Accounts	receivable	-	financial	lease	-	assets	pending	 191.94	 191.94
for a transfer
Accounts	receivable	-	financial	lease	with	maturity		 		51.95	 53.90
more	than	1	year	-	net

     Total 269.39 270.74

	 Accounts	 receivable	 -	 financial	 lease	as	 at	 30	September	2016	and	2015	consisted	of	 the	
following:-

Accounts	receivable	-		 6.60	 26.40	 62.15	 95.15	 6.60	 26.40	 68.75	 101.75
financial	lease
Less	deferred	interest	income	 4.65	 16.65	 19.95	 41.25	 4.81	 17.47	 23.78	 46.06

Accounts	receivable	-		 1.95	 9.75	 42.20	 53.90	 1.79	 8.93	 44.97	 55.69
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

2016 2015

	 PWA	made	 the	 contract	 providing	 the	 right	 to	 lease,	manage	 and	 operate	 the	 Sattahip 
waterworks	 system	 for	 30	 years.	 As	 at	 30	 September	 2016	 and	 2015,	 net	 accounts	 receivable	 -	 financial 
lease	maturity	 due	 during	 2016	 -	 2031	 amounted	 to	 Baht	 53.90	million	 and	 Baht	 55.69	million 
respectively	consisting	of	accounts	receivable	-	maturity	due	in	1	year	amounting	to	Baht	1.96	million	and 
Baht	 1.79	million	 respectively	 and	 the	 remaining	 balance	 of	 non-current	 assets	 of	 Baht	 51.95	million 
and	Baht	53.90	million	respectively.	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
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4.12 Accounts payable - trade and others consisted	of	the	following:-

 2016  2015

Trade	accounts	payable	 3,747.50	 2,543.83
Other	accounts	payable		 153.01	 182.06
Accounts	payable	-	Revenue	Department		 				20.72	 19.96

                                 Total 3,921.23 2,745.85

4.13 Expense payable consisted	of	the	following:-

 2016  2015

Interest	payable		 	 119.79	 113.89
Electricity	payable	 	 184.45	 198.57
Purchased	water	payable	 721.60	 728.51
Employee	gratuity	fund	payable	 					3.43	 20.98
Other	expense	payable	 		401.94	 354.56

     Total 1,431.21 1,416.51

4.14 Levies payable consisted	of	the	following:	-

 2016  2015

Levies	payable	brought	forward	 1,963.90	 2,226.80
	 	 	 2,800.10	 3,057.60

Add		Increase	during	installments	 4,764.00	 5,284.40
			 	 	 2,464.00	 3,320.50

Less		levies	paid	to	the	government 2,300.00 1,963.90 
Levies	payable	brought	forward

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements



Provincial Waterworks Authority / Annual Report 2016 247

	 PWA	 paid	 additional	 levies	 during	 the	 year	 2016	 amounting	 to	 Baht	 2,800.10	million 
consisting	of	levy	estimates	from	the	2016	net	profit	amounting	to	Baht	2,800.00	million	or	45%	of	the	
2016	 net	 profit,	whichever	 is	 greater,	 as	 determined	 by	 the	Ministry	 of	 Finance,	 and	 PWA	 had	 to	 pay	
additional	 levies	amounting	 to	Baht	0.10	million	 from	the	2015	net	profit,	as	 required	by	 the	Office	of 
State	Enterprise	Policy	Committee	(Sor	Kor	Ror).

	 In	 2016,	 PWA	 has	 paid	 levies	 totaling	 Baht	 2,464.00	million,	 consisting	 of	 levies	 payable 
in	 2015	 amounting	 to	 Baht	 1,963.90	million,	 levies	 from	 the	 2016	 and	 2015	 net	 profit	 amounting	 to 
Baht	 500.00	million	 and	 Baht	 0.10	million	 respectively.	 As	 at	 30	 September	 2016,	 the	 outstanding 
balance	of	the	levies	payable	was	Baht	2,300.00	million.

4.15 Liabilities under financial lease consisted	of	the	following:	-

 2016  2015

Within	1	year	 	 1,910.66	 1,916.56
More	than	1	year	but	not	exceeding	5	years		 7,627.01	 7,642.72
More	than	5	years	 	 18,796.05	 20,692.05
	 Total	 	28,333.72	 30,251.33
Less	financial	expense	in	the	future	 14,174.42	 15,586.29
	 Total	 	14,159.30	 14,665.04
Less	a	current	portion	of	long	term	liabilities		 				544.37	 504.72

 Total 13,614.93 14,160.32

As	of	30	September	2016,	liabilities	under	financial	leases	consisted	of	the	following:

 2016  2015

Within	1	year	 	 544.37	 504.72
More	than	1	year,	not	exceeding	5	years	 2,714.08	 2,497.91
More	than	5	years	 	 10,900.85	 11,662.41

 Total 14,159.30 14,665.04

	 Such	financial	leases	as	at	30	September	2016	were	the	contracts	which	PWA	jointly	made 
with	the	private	sector	to	purchase/sell	water	supply,	consisting	of	9	contracts.	

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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4.16 Long-term loans

	 4.16.1	 PWA	Bond	consisted	of	the	following:-

	 	 PWA	issued	bonds	for	 investment	with	charging	fees	for	sale	and	guarantee	bond	purchase 
for	the	year	2009	-	2016	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

2016 2015

          
	 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	 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	 -
	21	 	 Year	2016	No.	3 17	Mar	2016	 1.750	 5	 17	Mar	2021	 590.00	 -					
	 	 	 	 Total		 	 	 	 	 13,360.00	 12,600.00
	 	 	 	 Less	current	portion	of	bonds	 	 1,000.00	 -				

                               Total  Long-term loans   12,360.00 12,600.00
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Unit:	Million	Baht

Item
Government
Saving Bank

Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest

(Percent)

Payment Due
Date of

Principle and
Interests

30
September

2016

30
September

2015

	 1	 1st	loan	withdrawal	 12	May	2016	 1.7188	 12	Nov	2017	 400.00	 	-						
	 2	 2nd	loan	withdrawal	 13	Jun	2016	 1.7188	 12	Nov	2017	 114.81	 -	
	 3	 3rd	loan	withdrawal		 30	Jun	2016	 1.7188	 12	Nov	2017	 126.91	 -		
	 4	 4th	loan	withdrawal	 		4	Aug	2016	 1.7188	 12	Nov	2017	 214.91	 -			
	 5	 5th	loan	withdrawal	 16	Sep	2016	 1.7188	 12	Nov	2017	 97.18	 -			

               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.

	 	 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.

4.17 Other current liabilities consisted	of	the	following:- 

 2016 2015

Guarantee	fund	payables	 302.23	 229.40
Performance	guarantee	fund	 771.02	 594.73
Fine	revenue	and	deferred	damages	 54.75	 -
Others	 	 335.35	 106.04

 Total 1,463.35 930.17

 4.16.2	 Domestic	loans	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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4.18 Deferred subsidized revenue and deferred donation asset revenue	from	public	and	private	
sectors

4.19 Employee benefit obligation consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Deferred	subsidized	revenue		 15,003.41	 3,077.96	 548.14	 17,533.23
Deferred	donation	revenue	from	private	sector	 2,066.90	 422.44	 224.72	 2,264.62
Deferred	donation	revenue	from	public	sector	 		2,372.80	 1,167.95	 133.57	 3,407.18

 Total 19,443.11 4,668.35 906.43 23,205.03

Bring forward
1 Oct 2015

Increase Decrease
Balance

30 Sep 2016

 2016  2015

Severance	payments	under	labor	law		 1,193.65	 1,082.36
Souvenirs	for	retirement		 56.49	 51.86
Souvenirs	for	long-time	of	service		 48.71	 64.42
Employee	gratuity	fund		 				65.05	 58.98

                                Total 1,363.90 1,257.62

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

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	2016	as	follows:	

Present	value	of	employee	benefit	obligation	at	the	beginning	of	installment		 1,257.62
(1	October	2015)	Before	adjustment
Add		Adjustment	of	a	change	in	assumption	 16.20

Present	value	of	employee	benefit	obligation	at	the	beginning	of	installment		 1,273.82
	 	 (1	October	2015)	After	adjustment
Employee	benefit	obligation	in	statement	of	comprehensive	income		 104.26
	 	 Current	service	costs
	 	 Interests		 																															 35.29
Loss	from	the	estimation	on	actuarial	basis		 74.35
Less	 Benefit	payments		 91.45
	 	 Retired	employees		 3.28
  Difference	between	the	estimation	and	the	actual	payment	of	employee	benefit	obligation	 		29.09

Present value of employee benefit obligation at the end of installment  1,363.90
  (30 September 2016)

	 Employee	 benefit	 obligation	 in	 statement	 of	 financial	 position	 as	 at	 30	 September	 2016 
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.

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

Present	value	of	employee	benefit	obligation	at	the	end	of	installment	 1,363.90
Fair	value	of	project	assets	 																																									-					
Employee	benefit	obligation	–	presented	in	statement	of	financial	position		 1,363.90

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
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	 PWA’s	key	assumptions	in	accordance	with	actuarial	basis	

Percent per Year

 2016 2015

Discounted	rate	 	 3.21	 3.68

Employee	turnover		 	 0.6574	-	1.5033	 0.6389	-	1.3275

Mortality	rate	announced	by		 	 	

					the	Office	of	Insurance	Commission	 2008	 2008

	 An	analysis	of	the	sensitivity	of	key	assumptions	in	calculation

	 PWA’s	 provisions	 on	 employee	 benefits	 are	 sensitive	 to	 changes	 in	 assumptions	 used 
for	 calculation.	 Changes	 in	 assumptions	 can	 occur	 due	 to	 changes	 of	market	 and	 inflation	 conditions 
including	impacts	of	possible	changes	of	the	following	key	assumptions:

Unit:	Million	Baht

Impacts to Provisions
on Employee Benefits
30 September 2016

Average	discounted	rate	
					Increase	1	percent	 (122.48)
					Decrease	1	percent	 145.01

 Employee gratuity fund

	 PWA	 established	 employee	 gratuity	 fund	 as	 stated	 in	 article	 36	 of	 Provincial	Waterworks	 
Authority	 Act	 B.E.	 2522	 (1979)	 for	 the	 purpose	 of	 being	 a	 fund	 for	 aiding	 employees	 who	 retire	 in 
accordance	with	 the	 regulations.	 PWA’s	 provident	 fund	 Act	 B.E.	 2523	 (1980)	 determines	 that	 PWA 
is	required	to	make	a	contribution	to	the	fund	of	10	percent	of	employees’	salaries	and	wages.

	 PWA	 adjusted	 the	 estimation	 of	 future	 benefit	 for	 employees	 who	 worked	 with	 PWA 
throughout	working	 period	 until	 retirement	 based	 on	 actuarial	 basis	 by	 discounting	 to	 present	 value 
at	 the	 rate	 of	 return	 on	 government	 bond	 as	 initial	 reference	 rate.	 Such	 estimation	 is	 calculated	 on 
actuarial	method	by	Project	Unit	Credit	Method.

	 As	 at	 30	 September	 2016	 and	 2015,	 PWA	 has	 the	 employee	 benefit	 obligation	 according 
to	 Provincial	 Waterworks	 Authority’s	 employee	 gratuity	 fund	 B.E	 2523	 (1980)	 amounting	 to 
Baht	 65.05	million	 and	 Baht	 58.98	million	 respectively	 by	 presenting	 the	 estimated	 liabilities	 in	 the 
long-term	 liabilities.	 In	 2016	 and	 2015,	 there	was	 1	 employee	who	 is	 the	membership	 of	 employee 
gratuity	 fund	 at	 the	 amount	 of	 Baht	 3.43	million	 and	 9	 persons	 at	 the	 amount	 of	 Baht	 20.98	million 
respectively	which	were	presented	as	employee	gratuity	fund	payable	in	current	liabilities	in	the	portion	
of	expense	payable.
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	 Details	of	assets,	liabilities	and	fund	as	follows:-

 2016 2015

Assets   
	 Current	assets		 	 	
	 	 Deposits	at	bank	 	 4.18	 21.30
	 	 Unearned	cash	 	 64.19	 58.56
	 	 Interest	receivable									 -					 0.01
 Total current assets 68.37 79.87
	 Receivables	-	employee	loan	pending	for	write	off		 	-	 0.11	
	 Other	receivables	 			 0.11		 -
 Less			Allowance	for	doubtful	accounts	 		0.11		 -			

	 Other	account	receivables	–	Net	 	-	 	 	-
Total assets   68.37 79.98

Liabilities and fund    
	 Employee	gratuity	fund	payable		 3.43	 20.98
 Total liabilities  3.43 20.98
 Fund    
	 Carrying	balance	before	adjustment	 58.98	 74.21
 Add		adjustment	of	a	change	in	assumption	 5.55	 0.87

			 Carrying	balance	after	adjustment		 64.53	 75.08
 Add			PWA	contribution	received	interim	period	 3.85	 19.41
	 								Adjustment	during	the	period	 	0.10	 -
 Less			payment	during	the	period	 3.43	 20.98
	 	 	 	Adjustment	during	the	period		 													-				 14.53

Balance	after	adjustment		 65.05	 58.98
 Add			revenue	higher	than	expense	for	this	period	 (0.11)	 0.02

Total fund    64.94 59.00

Total liabilities and fund 68.37 79.98

Employee	benefit	obligation	 65.05	 58.98

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements
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4.20 Provisions on litigation    

	 As	at	30	September	2016,	PWA	was	sued	and	recovered	damage.	When	considering	the	status	
of	lawsuit,	it	could	be	expected	to	have	the	contingent	liabilities	of	11	cases.	The	provisions	for	such	cases	
were	recorded	at	the	amount	of	Baht	21.64	million	in	accordance	with	notes	to	financial	statement	no.	5.

4.21 Provisions on private joint venture agreements

	 As	at	30	September	2016,	provisions	on	joint	venture	agreements	consisted	of	the	following:	-

4.22 Provisions on the building and construction demolishment
	 As	 at	 30	 September	 2016,	 provisions	 on	 the	 building	 and	 construction	 demolishment 

consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
method applied/

Separate Financial Statements

Balance	as	at	1	October	2015	 3,671.95
Increased	provisions	 	 783.21
Provisions	used	during	the	year	 (199.09)
Financing	costs		 	 461.37
Reversing	entry	of	uncured	provisions	 (550.95)

Balance as at 30 September 2016 4,166.49

Balance	as	at	1	October	2015	 20.53
Decreased	provisions		 	 (0.01)
Financing	costs		 	 0.92

Balance as at 30 September 2016 21.44
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4.23 Long-term guarantee consisted	of	the	following:-	

 2016  2015

Water	usage	guarantee		 1,920.64	 1,811.42

Employee	guarantee	 	 24.31	 23.68

                               Total 1,944.95 1,835.10

 Long-term guarantee deposits

	 PWA	 has	 a	 policy	 to	manage	water	 usage	 guarantee	 and	 its	 interests	 so	 as	 to	 generate 
benefits	 for	 users.	 According	 to	 the	 Regulation	 of	 Provincial	 Waterworks	 Authority	 effective	 from 
23	November	 2009	 regarding	 “Water	 Usage	 Guarantee	 Administration	 B.E.	 2552	 (2009),	 the	 committee 
is	 responsible	 for	 controlling	 water	 usage	 guarantee	 fund	 and	 its	 interest	 by	 depositing	 cash	 in 
the account “Water usage guarantee fund” not	 less	 than	Baht	300	million	 in	order	 to	 reserve	a	 fund 
for	 refunding	 of	 water	 usage	 guarantee	 to	 customers,	 and	 increasing	 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	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	 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.	PWA	has	requested	to	delay	the	repayment	for	water	usage	guarantee	for	1	year	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.

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity 
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รายงานประจ�าปี 2559 / การประปาส่วนภูมิภาค256

4.24 Capital consisted	of	the	following:-	

4.25 Operating Performance  

	 In	 2016	 and	 2015,	 the	 operating	 performance	 generated	 profit	 for	 the	 year	 of 
Baht	 4,787.69	million	 and	 Baht	 6,149.09	million	 respectively.	 When	 compared	 to	 2015,	 the	 profit 
in	2016	dereased	by	1,361.40	million	Baht	or	22.14	percent	which	can	be	analyzed	as	follows:	

 2016 2015

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

 2016    2015

Revenues      
Revenue	from	water	supply	sale	and	services	 25,680.45	 24,981.89	 698.56	 2.80
	 Revenue	from	pipeline	and	installation	 2,115.07	 2,114.00	 1.07	 0.05
				 Other	incomes	 1,668.59	 1,639.29	 29.30	 1.79

  Total revenues 29,464.11 28,735.18 728.93 2.54

Expenses      
	 Installation	and	pipeline	costs	 1,730.75	 1,693.75	 37.00	 2.18
	 Operating	and	administrative	expenses	 20,450.17	 18,433.76	 2,016.41	 10.94
				 Other	expenses	 155.15	 123.33	 31.82	 25.80
				 Financing	costs	 		2,340.35	 2,335.25	 5.10	 0.22

  Total expenses 24,676.42 22,586.09 2,090.33 9.25

Profit for the year 4,787.69 6,149.09 (1,361.40) (22.14)

Increase (Decrease)

 Amount    Percent

Unit:	Million	Baht
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Separate Financial Statements
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4.26 Other revenues consisted	of	the	following:-

 2016 2015

Dividend	income		 	 15.14	 14.53
Interest	received		 	 66.34	 124.54
Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors		 224.72	 202.16
Revenue	recognition	from	donation	-	public	sectors		 133.57	 106.68
Revenue	recognition	from	government	contribution		 548.15	 483.42
Other	revenues		 				 379.71	 400.31

 Total 1,367.63 1,331.64

	 	 Revenues	from	water	supply	sale	and	service	were	raised	by	698.56	million	Baht	or	2.80	percent	
due	to	an	increase	in	customers	and	quantity	of	water	supply.
	 	 Other	incomes	were	increased	by	Baht	29.30	million	or	1.79	percent	mainly	from	an	increase	
of	 income	 from	 fine	 and	 damage,	 income	 from	 sales	 of	 forms,	 income	 from	 the	 government’s 
contribution,	and	income	from	donation	from	public	and	private	sectors.
	 	 Expenses	 from	 operation	 and	 administration	were	 increased	 by	 Baht	 2,016.41	million	 or	 
10.94	 percent,	mainly	 from	 an	 increase	 in	 purchasing	 raw	water,	 value	 adjustment	 of	 water	 supply 
purchase,	employee	salary	and	depreciation	and	assets	write-off.
	 	 Other	expenses	were	increased	by	Baht	31.82	million	or	25.80	percent,	mainly	from	an	incline 
in	adjusted	value	of	water	usage	guarantee,	loss	from	distribution	of	assets,	donation	for	social	benefits 
and	loss	from	provision	of	litigation	and	court	case.	
	 Financing	costs	were	 increased	by	Baht	5.10	million	or	0.22	percent	due	to	an	 increase	of 
interest	 paid	 in	 2016	 amounting	 to	 Baht	 2,325.43	million	 and	 PWA’s	 bond	 guarantee	 fees	 amounting 
to	Baht	14.92	million

Unit:	Million	Baht
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Unit:	Million	Baht

Separate Financial Statements

 2016  2015

Dividend	income		 	 316.10	 322.18
Interest	received		 	 66.34	 124.54
Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors		 224.72	 202.16
Revenue	recognition	from	donation	-	public	sectors		 133.57	 106.68
Revenue	recognition	from	government	contribution		 548.15	 483.42
Other	revenues		 				 379.71	 400.31

 Total 1,668.59 1,639.29



รายงานประจ�าปี 2559 / การประปาส่วนภูมิภาค258

4.27 Transactions classified by the characteristics of expenses 

 Transactions	 for	 the	 years	 ended	 on	 30	 September	 2016	 and	 2015	 are	 classified	 by	 the 
characteristics	of	expenses	as	follows:	

 2016  2015

Employee	expenses	 	 4,089.78	 4,059.01
Depreciation	on	property,	plant	and	equipment	 4,698.17	 4,230.89
Loss	on	the	impairment	of	assets		 83.39	 84.63
Purchased	water		 	 5,932.29	 4,504.89
Electricity	 	 2,082.31	 2,106.79
Repairing	expense	 	 1,391.14	 1,391.36
Amortization	of	right	of	possession	over	government	property	 0.54	 0.63
Amortization	of	intangible	assets	 27.34	 26.59
Other	expenses		 	 2,145.21	 2,028.97

 Total 20,450.17 18,433.76

Unit:	Million	Baht
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 2016  2015

Reimbursement	fines			 5.90	 31.05
Distributed	material	costs	 3.95	 5.45
Loss	from	distribution	of	assets	 116.35	 99.45
Loss	from	adjustment	of	residual	value	of	assets	 (13.06)	 (36.33)
Other	expenses	 	 42.01	 23.71

 Total 155.15 123.33

4.28 Other expenses consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht
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Separate Financial Statements
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4.29 Financing costs	consisted	of	the	following:-

4.30 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	2016	and	2015	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	 2016	 and	 
2015	as	described	below:

 2016  2015

Fees	for	government	bond	 14.92	 16.13
PWA	bond	interest	 	 437.62	 401.27
Government	Savings	Bank’s	loan	interest	 0.87	 -
Other	loan	interest	 	 0.04	 -
Interest	payable	from	provision	of	liabilities	 461.37	 451.31
Interest	payable	according	to	financial	lease	contract	 1,424.61	 1,465.66
Interest	payable	from	provision	of	liabilities	–	building	demolition	costs	 0.92	 0.88

                 Total 2,340.35 2,335.25

         2016                 2015

Board	of	Directors	-	meeting	allowance		 3.79	 3.47
Board	of	Directors	-	bonus	 1.42	 1.70
Board	of	Directors	-	remuneration		 	1.69	 1.83

                              Total 6.90 7.00

Unit:	Million	Baht
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  Remuneration for Top Executives
	 	 The	 remuneration	 for	 Top	 Executives	 of	 11	 persons	 paid	 by	 PWA	 consisted	 of	 salary, 
bonus,	 extra	 remuneration	 and	 retirement	 benefits	 for	 the	 year	 ended	 30	 September	 2016	 and 
2015	as	described	below:

 2016 2015

Short-term	benefits		 	 21.11	 21.78
Retirement	benefits		 	 10.23	 9.44
Other	long-term	benefits		 0.08	 -		
    Total 31.42 31.22

5.   Contingent liabilities
	 As	at	30	September	2016,	PWA	had	42	cases	consisting	of	32	cases	with	monetary	claim	totaling 
Baht	362.07	million	and	10	cases	without	monetary	claim	as	follows:-
 5.1  The 7 cases of breach of contracts	 comprised	 7	 cases	 with	monetary	 claim	 totaling 
Baht	303.47	million	consisted	of	1	 case	under	 the	consideration	of	 the	Supreme	Court,	 4	 cases	under 
the	 consideration	 of	 the	 Central	 Administrative	 Court	 and	 2	 cases	 under	 the	 consideration	 of	 the 
Administrative	Court.	
 5.2  Among 16 cases of unfair contracts and request for the refund of fine,	15	cases	are	with 
monetary	 claim	 and	 amounted	 to	 Baht	 55.64	million.	 Out	 of	 these	 cases,	 4	 cases	 are	 under	 the 
consideration	 of	 the	 Supreme	 Administrative	 Court,	 2	 cases	 under	 the	 consideration	 of	 the	 Central	 
Administrative	 Court,	 	 5	 cases	 under	 the	 consideration	 of	 the	 Administrative	 Court,	 2	 cases	 under	 the	 
consideration	 of	 the	 Civil	 Court,	 1	 case	 under	 the	 consideration	 of	 the	 Department	 of	 Civil	 Dispute 
Settlement	and	Arbitration	and	1	case	under	 the	consideration	of	 the	District	Court.	One	case	without 
monetary	claim	is	under	the	consideration	of	the	Central	Administrative	Court.
 5.3  Out of the 12 cases of tort,	 10	 cases	 are	 with	 monetary	 claim	 and	 amounted	 to 
Baht	 2.96	million.	 Among	 these	 cases,	 2	 cases	 are	 under	 the	 consideration	 of	 the	 Supreme	 Court, 
4	 cases	 under	 the	 consideration	 of	 the	 Central	 Administrative	 Court,	 1	 case	 under	 the	 consideration 
of	 the	 Administrative	 Court,	 1	 case	 under	 the	 consideration	 of	 the	 District	 Court,	 1	 case	 under	 the 
consideration	of	 the	Civil	Court	and	1	case	under	the	consideration	of	 the	Department	of	Civil	Dispute	
Settlement	and	Arbitration.	For	 the	2	cases	without	monetary	claim,	1	case	 is	under	 the	consideration 
of	the	Administrative	Court	and	1	case	is	under	the	consideration	of	the	the	Department	of	Civil	Dispute	
Settlement	and	Arbitration.
 5.4  Out of the 6 cases of revoke to Administrative Act with unreasonable ground,	3	cases	are 
without	monetary	 claim	 under	 the	 consideration	 of	 the	 Central	 Administrative	 Court	 and	 3	 cases	 are 
under	the	consideration	of	the	Administrative	Court.
 5.5  One criminal case without monetary claim	is	under	the	consideration	of	the	Provincial	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	21.64	million,	and	PWA	management	took	in	the	
consideration	of	setting	reserves	in	satisfactory	to	contingent	damages.

Unit:	Million	Baht
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6. Private joint venture projects

	 As	at	30	September	2016.	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

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

-		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	 pr ice	 rate	 from	 the 
specified	 calculation	 formula	 and 
the 	 m in imum	 wate r 	 quant i t y 
purchased	are	determined.

-	 The	 contract	 commenced	 from	 
7	April	2001	to	6	April	2031.

-	 The	 water	 pr ice	 rate	 from	 the 
specified	 calculation	 formula	 and 
the 	 m in imum	 wate r 	 quant i t y 
purchased	 are	 determined.	 The 
construct ion	 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	 pr ice	 rate	 from	 the	 
specified	 calculation	 formula	 and	 
the 	 m in imum	 wate r 	 quant i t y 
purchased	are	determined.
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4

5

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	

VKCS	(Thailand)	
Co.,	Ltd.	(recently	
named	Thai	Tap	
Water	Supply	
Public	Company	
Limited)

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	 ratefrom	 the	 specified	
ca l cu l a t i on  fo rmu la  and  the 
minimum	water	 quantity	 purchased 
are	determined.

-	 PWA	 has	 to	 compensate	 for	 the 
minimum	water	quantity	and	quality.	
Incase	 of	 less	 quality,	 the	 Company 
has	to	compensate	at	the	rate	of	5%	
for	less	than	the	highest	level	and	10%	
for	 less	 than	 the	 acceptable	 level. 
The	 Company	 will	 pay	 to	 PWA	 at 
the	 rate	 of.01%	 of	 total	 revenue 
from	 distributing	 water	 to	 Pattaya 
Waterworks.

-		Any	 facilities	 constructed	 by	 the 
Company	 will	 belong	 to	 PWA	 after 
the contract ends 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	 facil it ies 
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 	 quant i ty 	 purchased	 are 
determined.	PWA	has	to	compensate	
for	the	minimum	water	quantity	and	
quality.	 Incase	 of	 less	 quality,	 the	
Company	has	 to	 compensate	 at	 the	
rate	 of	 5%	 for	 less	 than	 the	 highest	
level	 and	 10%	 for	 less	 than	 the	 
acceptable	level.
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6

7

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.

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.

-	 T h e 	 owne r s h i p 	 o f 	 f a c i l i t i e s 
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	be	half	of	PWA.

-	 In 	 case 	 the 	 add i t iona l 	 wate r 
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	 pr ice	 rate	 from	 the 
specified	 calculation	 formula	 and 
the 	 m in imum	 wate r 	 quant i t y	 
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 	 const ructed	 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	 pr ice	 rate	 from	 the 
specified	 calculation	 formula	 and 
the 	 m in imum	 wate r 	 quant i t y	 
purchased	are	determined.
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9 Reverse Osmosis
Water Production 
Project	(BOO)	to	
resolve	water	shortage	
of	KohSamui	
Waterworks	according 
to	the	Cabinet’s	
resolution dated
28	December	2004

15	years
7	July	2004

Eastern	Water
Resource
Development	
and	Management	
Public	Company	
Limited	

10 Phanatnikom and
Banboeng	Water	Supply	
Project	(BOO)

15	years
10	September

2004

Industrial	Water
Resource
Management
Co.,	Ltd.

Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract

Conditions in the contract

-	 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	 pr ice	 rate	 from	 the 
spec ified	 ca lcu la t ion 	 fo rmula 
and	 the	 minimum	 water	 quantity 
purchased	are	determined.

-	 The	 contract	 commenced	 from	 
12	May	2005	to	11	May	2020.

-	 The	 water	 pr ice	 rate	 from	 the 
specified	 calculation	 formula	 is 
determined	yearly.

-	 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.	 Incase	 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.

8 Bangpakong	Water
Supply	Project	(BOOT)

25	years
9	November	2000

Bangpakong	Water	
Supply	Co.,	Ltd.
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12 Chonburi	Water	Supply	
Project	(BOO)

20	years
	3	June	2009

Universal	Utilities	
Co.,	Ltd.	

Project
No.

Private company
jointly invested

Period of
contract

Year/dated

Private joint venture
contract

Conditions in the contract

-	 The	 contract	 commenced	 from	 
12	July	2006	to	11	July	2031.

-	 The	 ownership	 of	 the	 facil it ies 
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	 is	 replaced	 by 
5%	 of	 water	 sales	 according	 to 
the	 minimum	 water	 quantity	 in 
the	 following	 years.	 A	 previous 
guatantee	 then	 must	 be	 returned 
to	the	Consortium.

-	 The	 contract	 commenced	 from 
12	April	2009	to	11	April	2030.

-	 The	 company	 has	 to	 construct	 the	
facilities	by	its	own	investment.

-	 PWA	 has	 to	 compensate	 to	 the 
Company	 for	 the	 minimum	 water	
quantity	 and	 the	determined	quality	
at	 the	water	price	 rate	of	each	year. 
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	
mult iplying	 by	 the	 water	 pr ice	 
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.

11 Rayong	Water	Supply	
Project	(BTO)

25	years
14	March	2006

Consortium	Group
consists of
-	 Universal	Utilities
	 Co.,	Ltd.
-	 Chachoengsao	

Water	Supply	
	 Co.,	Ltd.
-	 Bang	Pakong
	 Water	Supply
	 Co.,	Ltd.
-	 NakomSawan
	 Water	Supply
	 Co.,	Ltd.
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7. Re-classification

	 Some	 items	 in	 the	 statement	 of	 financial	 position	 of	 the	 financial	 statements,	which	 presented	 
the	equity	method	and	separate	financial	 statements	as	at	30	September	2015,	have	been	 reclassified 
to	conform	with	the	presentation	of	statements	of	financial	position	as	at	30	September	2016.

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.	Currently,	the	damage	of	the	equipment	caused	by	the	fire	and	the	water	used 
in	 the	 fire	 is	 being	 assessed.	 	 As	 for	 the	building	 and	 construction,	 Engineering	Department	 is	 conducting	 
a	calculation	of	the	damage	value.

9. Approval of Financial Statements
	 These	financial	statements	were	approved	by	PWA’s	board	of	directors	as	at	28	March	2017.

Pre-
Classification

Re-
Classification

Cash	and	cash	equivalents	 4,664.42	 (1,001.76)	 3,662.66
Temporary	investments	 1,408.42	 (1,408.42)	 -
Cash	at	bank	with	limitations	 -	 2,410.18	 2,410.18
Accounts	receivable	-	trade	and	others		 972.88	 13.22	 986.10
Unearned	pipeline	and	installation	income	 397.09	 13.22	 410.31

Post-
Classification

Unit:	Million	Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
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หมวดที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 เป็นกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิได้รู้	 (right	 to	 know)	 หรือสิทธิ 
ท่ีจะรบัรูข้้อมลูข่าวสารต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิการของรฐั	และก�าหนดเป็นมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ	ของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องมีการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามมาตรา	9	แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู	 
ณ	ที่ท�าการของหน่วยงานของรัฐ	โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า	“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

•	การประปาส่วนภูมิภาค	ได้จัดตั้ง	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค	ส�านักงานใหญ่	ณ	ห้อง	1204	อาคาร	1	
ชั้น	2	เลขที่	72	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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•	การประปาส่วนภูมิภาค	ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	และมาตรา	9	ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ	ดังนี้	
1.	 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	กปภ.	http://infocenter.pwa.co.th/

2.	 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค	http://www.pwa.co.th/	

	

	
	

3.	 เว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	http://www.oic.go.th/infocenter2/217/





72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tel. 0 2551 8276

www.pwa.co.th

PWA
Contact Center

1662

สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค




