
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ไตรมำส 

ไตรมำส 

 กปน. มผีลประกอบการอยูใ่นเกณฑด์ ี 

 มุง่เนน้การบรหิารจัดการอัตราน ้าสญูเสยีควบคู่
กับการบรหิารจัดการแรงดันน ้า และมุง่มั่นทีจ่ะ
พัฒนาคณุภาพน ้าประปาอยา่งตอ่เนือ่ง 

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 

ประธำนกรรมกำร: นายเจรญิ  ภัสสระ 

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นางศริพิร เหลอืงนวล 

ผูว้ำ่กำร : นายธนศกัดิ ์วฒันฐานะ 

CFO : รอง ผว. ทพิยวรรณ บศุยพลากร 

จ ำนวนพนกังำน : 4,081 คน 

Website : www.mwa.co.th 

 

หมายเหต ุ: เงนิสด = เงนิสด + เงนิลงทนุระยะสัน้ 

 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 

 

กำรประปำนครหลวง (กปน.) 

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 

SOD: ปรับปรงุและขยายโครงขา่ยระบบประปาใหม้คีณุภาพและเพยีงพอ เพือ่รองรับการขยายตวัของเมอืง รวมทัง้พฒันาธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ 

        ใหแ้กอ่งคก์ร 

 

 อตัรำน ำ้สูญเสยี กปน. มีผลการด าเนินงานดานอัตราน ้ าสูญเสียงวด 6 เดือน 
(ต.ค.2558 – ม.ีค.2559) กลุม่ Normal Zone (กลุ่มพืน้ท ีสนง. ประปา ทีม่อีัตราน ้า
สูญเสยีไม่เกนิรอ้ยละ 25) อยูทีร่อ้ยละ 18.36 และอัตราน ้ าสูญเสยีกลุ่ม Red Zone 
อยูที่รอ้ยละ 32.46 (กลุ่มพื้นท ีสนง. ประปา ที่มีอัตราน ้าสูญเสียเกนิรอ้ยละ 25) 
สัดส่วนปรมิาณน ้าสูญเสยีระหว่างกลุ่ม Normal Zone และ Red Zone มอีัตราส่วน 
17 ตอ่ 83  

 กำรบรหิำรแรงดนัน ำ้ ณ มนีาคม 2559 กปน. สามารถบรหิารจัดการแรงดันน ้า 
โดยมแีรงดันน ้าเฉลีย่ 9.02 เมตร เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2558 ทีม่ี
แรงดันน ้าเฉลีย่ในระดับ 8.89 เมตร และเพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่รีะดับแรงดันน ้าเฉลีย่
ที ่8.57 เมตร 

ดังนัน้ กปน. ควรใหค้วามส าคัญกับการควบคมุอัตราน ้าสญูเสยีพรอ้มกับการบรหิาร
จัดการแรงดันน ้าใหม้คีวามเหมาะสม 

 คณุภำพน ำ้ ณ มนีาคม 2559 รอ้ยละของตัวอยา่งน ้าทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานน ้าดืม่ของ
องคก์ารอนามัยโลก WHO2011 ดา้นกายภาพ ดา้นเคม ีและดา้นแบคทเีรยี ของ 
กปน. อยูใ่นเกณฑไ์ดม้าตรฐาน WHO2011 

 
 
 

 ปจัจยักระทบ เดอืนตลุาคม-ธันวาคม 2558 น ้าดบิแมน่ ้าเจา้พระยามคีณุภาพดอ้ยลง
จากการระบายน ้ าทวมขังหลังสิน้สดุฤดฝูน ออกซเิจนละลายน ้าต ่า สารอนิทรยีสงู
สง่ผลใหน ้ าประปามคีลอรนีอสิระคงเหลอืลดลง จงึตอ้งควบคมุการจ่ายปรมิาณ
คลอรนีอยางใกลชดิ 

 

 
 

 

ก ำไรสทุธ ิ2,159 ลำ้นบำท 

EBITDA 4,475 ลำ้นบำท 

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

ดำ้นกำยภำพ ดำ้นเคม ี ดำ้นแบคทเีรยี 

99.88 100.00 99.88 

Website WHO : คา่เกณฑวั์ด
คณุภาพน ้าจากองคก์รทีม่ขีนาด
ประชากร >100,000 คน  
รอ้ยละ 99 (ดเียีย่ม) รอ้ยละ 95 (ด)ี 

  2556 2557 2558 %Chg 
ต.ค. 57-
ธ.ค. 58 

ต.ค. 58-
ธ.ค. 59 

% Chg 

ฐำนะทำงกำรเงนิ               

เงนิสด 6,306 8,222 11,970 45.58% 8,110 12,833 7.21% 

สนิทรัพยร์วม 60,634 63,268 66,751 5.51% 64,422 67,401 0.97% 

หนีส้นิรวม 12,703 11,920 12,052 1.10% 10,866 10,574 -12.26% 

ทนุรวม 47,931 51,348 54,700 6.53% 53,557 56,827 3.89% 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 39,534 42,961 46,313 7.80% 45,170 46,313 0.00% 

ผลกำรด ำเนนิงำน         

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  18,867 19,194 19,578 2.00% 4,887 4,925 0.78% 

รายไดร้วม  19,600 19,529 19,917 1.99% 5,000 5,004 0.07% 

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน  12,243 12,582 12,688 0.84% 2,765 1,634 -40.89% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  12,272 12,587 12,706 0.94% 2,771 2,832 2.21% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน  6,624 6,612 6,890 4.20% 2,122 3,291 55.07% 

ดอกเบีย้จา่ย  83 65 61 -5.49% 15 13 -13.89% 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  0 0 0 N.A. 0 0 N.A. 

EBITDA 11,035 11,286 11,594 2.73% 3,274 4,475 36.67% 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 7,245 6,877 7,150 3.97% 2,214 2,159 -2.51% 

อืน่ๆ         

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 3,249 3,269 3,346 2.36% 599 595 -0.59% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตรา
แลกเปลีย่น 

485 37 (16) -142.65% 37 6 -85.12% 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 4,411 4,674 4,704 0.65% 1,152 1,184 2.79% 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 1,502 3,460 1,697 -50.95% 500 0 -100.00% 

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0 0   

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 6,166 5,087 4,639 525 456   

งบลงทนุเบกิจา่ย 5,018 4,878 3,663 581 587   

อัตราการเบกิจา่ย (%) 81.4% 95.9% 79.0% 111% 129%   

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ             

ROA 11.9% 10.9% 10.7% 13.75% 12.81%   

ROE 15.1% 13.4% 13.1% 16.54% 15.19%   

D/E (เทา่) 0.27 0.23 0.22 20.29% 18.61%   

Net Profit Margin 37.0% 35.2% 35.9%   44.28% 43.14%   

7,245 
6,877 7,150 

2,214 2,159 

2556 2557 2558 ต.ค. 57-
ธ.ค. 58 

ต.ค. 58-
ธ.ค. 59 

1Q58 =4,887 1Q59 =4,925 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

 Q1/59 กปน. มสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้จากชว่งสิน้ปี 2558 รอ้ยละ 0.97 แตห่นีส้นิลดลง
รอ้ยละ 12.26  

 Q1/59 กปน. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 4,925 ลบ. เพิม่ขึน้จากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น คดิเป็น รอ้ยละ 0.78 จาก 

- รายไดค้า่น ้าทีม่จี านวน 4,168 ลบ. ซึง่ถอืเป็นรายไดห้ลักของ กปน.  
(คดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน) เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่นทีร่ายไดค้า่น ้าจ านวน 4,011 ลบ.  

- รายไดค้า่บรกิารรายเดอืนจ านวน 225 ลบ. เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น  
ทีม่จี านวน 219 ลบ.  

- รายไดค้า่ตดิตัง้ประปาจ านวน 106 ลบ. เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ี
จ านวน 112 ลบ.  

- รายไดเ้สรมิมจี านวน 192 ลบ. เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่จี านวน 178 ลบ.  

- รายไดด้ าเนนิงานอืน่จ านวน 193 ลบ. เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ี
จ านวน 123 ลบ. 

 คา่ใชจ้า่ยรวม Q1/59 จ านวน 2,832 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น
46 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.65 จากคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้จากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 1.40 โดยมปัีจจัยจากคา่สารเคมทีีเ่พิม่ขึน้จากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 36.7 เนือ่งจากน ้าดบิแมน่ ้า
เจา้พระยามคีณุภาพดอ้ยลงจากการระบายน ้ าทวมขงัหลงัสิน้สดุฤดฝูน ท าใหต้อ้งมกีาร
ใชส้ารเคมใีนการปรับคณุภาพน ้าอยา่งใกลช้ดิ 

 ก าไรสทุธ ิQ1/59 กปน. มกี าไรสทุธจิ านวน 1,957 ลบ. ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนั
ของปีกอ่นรอ้ยละ 1.7 จากคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้  

 การตดิตามการเบกิจา่ยงบลงทนุซึง่เป็นนโยบายทีรั่ฐบาลเรง่รัด ในชว่ง Q1/59 
กปน. มผีลการเบกิจา่ยไดด้มีาก โดยสามารถเบกิจา่ยงบลงทนุได ้587 ลบ.  
สงูกวา่ประมาณการทีว่างไวจ้ านวน 456 ลบ. หรอืรอ้ยละ 129 ของแผน โดย กปน. 
มรีะบบและคณะท างานเพือ่ตดิตามการด าเนนิการดังกลา่วอยา่งใกลช้ดิ ท าให ้
สามารถเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 กปน. มภีารกจิในการผลติและจ าหน่ายน ้าประปาใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารในเขตกรงุเทพมหานคร 
นนทบรุแีละสมทุรปราการ โดยมพีืน้ทีร่ับผดิชอบ 3,195 ตร.กม.  

 กปน. มฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงและมกีารบรหิารจัดการองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 กปน. สามารถเพิม่การบรหิารจัดการน ้าสญูเสยีในภาพรวมไดด้ขี ึน้และดกีวา่เป้าหมาย 
ทีก่ าหนด แตย่ังถอืวา่มอีตัราน ้าสญูเสยีอยูใ่นเกณฑส์งู ดงันัน้ จงึควรมุง่เนน้การลดอตัรา   
น ้าสญูเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ควบคูก่บัการควบคมุแรงดนัน ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี ่
เหมาะสม อกีทัง้ควรเรง่ด าเนนิการจัดท าแผนแมบ่ทลดอตัราน ้าสญูเสยี เพือ่ศกึษาอตัรา
น ้าสญูเสยีทีคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ เนือ่งจากอตัราน ้าสญูเสยีถอืเป็นปัจจัยหลกัทีส่ง่ผลตอ่ผล
การด าเนนิงานขององคก์ร 

 ควรพฒันา ปรับปรงุเรือ่งการผลติน ้าใหม้คีณุภาพดขีึน้ไปในทกุดชัน ีโดยอาจพจิารณาแนว
ทางการลงทนุหรอืนวตักรรมการบ าบดัน ้าใหม่ๆ  เพือ่ยกระดบัคณุภาพน ้าเพือ่ใหผู้ใ้ชน้ ้ามี
คณุภาพดยีิง่ขึน้ 

 ปีงบประมาณ 2559 เกดิปัญหาภัยแลง้ ปรมิาณน ้าในเขือ่นหลกัมปีรมิาณนอ้ย ท าให ้
ปรมิาณน ้าจดืระบายทา้ยเขือ่นมจี านวนจ ากดัตอ่การผลกัดนัหรอืเจอืจางน ้ าเค็ม ควรเพิม่
การรณรงคใ์หผู้ใ้ชน้ ้าตระหนักถงึคณุคา่ของทรพัยากรน ้า เพือ่กอ่ใหเ้กดิคา่นยิมการ
ประหยัดน ้า 

 ควรพจิารณาแผนรองรบักรณีเกดิภัยธรรมชาตทิีอ่าจสง่ผลกระทบใหเ้กดิการขาดแคลน  
น ้าในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ: นำยกมลภพ อรุำสขุ 
กอง : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 02 298 5880-7 ตอ่ 2168 
วนัทีจ่ดัท ำ : 13 พฤษภำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

 กระทรวมหาดไทย 
- พัฒนาระบบบรกิารสาธารณะทีม่คีณุภาพอยา่งทั่วถงึ/เทา่เทยีม 

 กระทรวงการคลัง 
-ตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานและสง่เสรมิการยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชน รวมถงึพัฒนาอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
-ปรับปรงุและขยายโครงขา่ยระบบประปาใหม้คีณุภาพและเพยีงพอเพือ่รองรับการขยายตัวเมอืง รวมทัง้พัฒนาธรุกจิเกีย่วเนือ่งเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่
ใหแ้กอ่งคก์ร 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 

กำรประปำนครหลวง (กปน.) 

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 

ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนปี 2558 

อตัรำน ำ้สญูเสยี แรงดนัน ำ้ 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 
คะแนน 

ถว่งน ำ้หนกั 
1. กระบวนกำร 298.25 295.25 1.7600 
2. ผลลพัธ ์ 2.7108 
2.1 คณุภาพน ้าประปา* 96 99.60 0.3021 
2.2 การจัดการแรงดันน ้า 8.8 8.82 0.3623 
2.3 ความพงึพอใจ 5 4.4820 0.2320 
2.4 ก าไรสทุธ ิ 7,767 7,991 0.4140 
2.5 การบรหิารแผนลงทนุ* 95 88.15 0.1361 
2.6 ความผกูพันองคก์ร 4.5 4.3527 0.2435 
2.7 อัตราน ้าสญูเสยี 22 23.37 0.0391 
2.8 การหยดุจา่ยน ้า 115 115 0.3105 
2.9 GFMIS-SOE 0.50 - 0.1035 
2.10 การบรหิารจัดการใชน้ ้า

อยา่งรูค้ณุคา่ 5 5.0000 0.2588 
2.11 นวตักรรม 5 5.0000 0.1035 

คะแนนรวม 5.000 4.4707 
* คะแนนรวมของตัวชี้วัดหลายตัว 

ที่มา  :  The International Benchmarking  
Network for Water and 
Sensation Utilities (IBNET)  

อตัรำน ำ้สญูเสยี แบง่ตำมเขต  
(กลุม่พืน้ท ีสนง. ประปา ทีม่อีตัราน ้าสญูเสยี) 


