
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

สงักดั: กระทรวงมหำดไทย 
ประธำนกรรมกำร: นำยจริชยั มลูทองโรย่ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นำยสมชำย พูลสวสัดิ ์
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จ ำนวนพนกังำน: 9,018 คน 
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ทีม่า :งบการเงนิรวมไตรมาส 1 ปี 2559 เบือ้งตน้ 

หมายเหต ุ: 1. เงนิสด เทา่กับเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชว่คราว 

                2. ดอกเบีย้จ่าย เทา่กับรายการตน้ทนุทางการเงนิในงบก าไรขาดทนุ 

                3. คา่ใชจ้่ายรวมยังไมร่วมดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได ้

                4. 1 ต.ค. 54 กปภ. ถอืปฏบิัตติาม TFRS  ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางดา้นบัญชใีนปีแรกๆ ทีถ่อืปฏบิัต ิ

 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 
 

 

กำรประปำสว่นภูมภิำค (กปภ.)  
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: ปรบัปรงุขยำยโครงกำรระบบประปำในพืน้ทีภ่มูภิำคอยำ่งท ัว่ถงึและมปีระสทิธภิำพ รวมถงึจดัหำและพฒันำแหลง่น ำ้ดบิใหเ้พยีงพอ 
และบรหิำรตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิำพ 

กปภ. ด าเนนิงานตามภารกจิหลักในการใหบ้รกิารน ้าประปา 
ซึง่พืน้ทีใ่หบ้รกิารครอบคลมุท่ัวประเทศ ยกเวน้ กทม. 
นนทบรุ ีและสมทุปราการ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับบรกิาร
น ้าประปาทีม่คีณุภาพ ไดม้าตรฐาน ส าหรับการอปุโภค
บรโิภคและรองรับการขยายตัวเศรษฐกจิของประเทศ  
โดย กปภ. มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมผีลการ
ด าเนนิงานทีม่กี าไรอยา่งตอ่เนื่อง 

 
 กำรตดิตำม เตรยีมกำรป้องกนั และแกไ้ขปญัหำภยัแลง้ปี 2559 

กปภ. ไดด้ าเนนิการตดิตามและประเมนิสถานการณภ์ัยแลง้ โดยจากการตดิตามสถานการณ ์ 

ณ ธ.ค. 2559 พบวา่ไมม่ ีกปภ. สาขาทีม่ปัีญหาการหยดุผลติน ้าประปาชัว่คราวและน ้าเคม็รกุล ้า  

แตอ่ยา่งไรกต็าม มบีาง กปภ. สาขาทีป่รมิาณน ้าดบิลดลง ตอ้งจา่ยน ้าเป็นเวลา และลดอตัรา 

การจา่ยน ้า ทัง้นี้ เพือ่เป็นการเตรยีมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ กปภ. ไดจ้ัดท าแผนงาน

แกไ้ขปัญหาภัยแลง้ ประกอบดว้ย แผนงานระยะเรง่ดว่น แผนงานระยะสัน้เพิม่เตมิปี 2559  

และแผนบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า ซึง่ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งด าเนนิการพรอ้มตดิตามความกา้วหนา้ 

ของแผนงานแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ อกีทัง้ไดม้กีารประชมุสมัมนารว่มกบักรมชลประทาน กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูบ้รหิาร กปภ. เพือ่ใหเ้กดิ 

การแกปั้ญหาภัยแลง้อยา่งบรูณาการ 
 

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่22 ก.ย. 2558 อนมุตักิรอบงบลงทนุประจ ำปี 2559 ของ กปภ. 

ซึง่ประกอบดว้ย กรอบวงเงนิด าเนนิการจ านวน 27,639.264 ลบ. กรอบวงเงนิเบกิจา่ยจ านวน 

12,167.234 ลบ. อยา่งไรกต็าม กปภ. ไดป้รับกรอบงบลงทนุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานเรง่ดว่น

รองรับสถานการณ์ภัยแลง้ การเรง่ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาและลดการขาดแคลนน ้าเพือ่การอปุโภค

บรโิภค รวมถงึเพิม่ประสทิธภิาพและการใหบ้รกิารผูใ้ชน้ ้าประปาอยา่งตอ่เนื่อง โดยปรับเพิม่กรอบ

วงเงนิด าเนนิการเป็น 28,795.022 ลบ. เพิม่กรอบวงเงนิเบกิจา่ยเป็น 13,322.992 ลบ.  

ซึง่คณะกรรมการ กปภ. ไดม้มีตเิห็นชอบแลว้ในคราวประชมุครัง้ที ่11/2558 เมือ่วันที ่24 พ.ย. 

2558 และให ้กปภ. ด าเนนิการขออนุมัตติามขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นี้ ชว่งไตรมาส 1 ปี 2559 กปภ. มเีป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 1,460.000 ลบ.  

มผีลการเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 2,221.202 ลบ. และมอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 

152 เนื่องจาก กปภ. ด าเนนิการเรง่รัดการเบกิจา่ยและกอ่หนี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
 

 ผลกำรด ำเนนิงำนของไตรมำส 1 ปี 2559 กปภ. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 1,313 ลบ.  

เพิม่ข ึน้เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นโดยเพิม่ข ึน้คดิเป็นรอ้ยละ 13 ซึง่รายไดห้ลักของ กปภ. 

มาจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้า ซึง่กลุม่ลกูคา้ของ กปภ. แบง่เป็น 5 กลุม่คอื ทีอ่ยูอ่าศัและอืน่ๆ 

ธรุกจิขนาดเลก็ อตุสาหกรรมและธรุกจิขนาดใหญ ่ราชการ และรัฐวสิาหกจิ 

 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 

ปรมิำณน ำ้ (ลำ้น ลบ. ม.) และอตัรำน ำ้สญูเสยี (%) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนและก ำไรสทุธ ิ
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ก าไรจากการด าเนนิงาน ก าไรสทุธิ

2556 2557 2558 %Chg
ต.ค. 57 -

 ธ.ค. 57

ต.ค. 58 -

 ธ.ค. 58
%Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 9,890 5,780 6,072 5% 5,741 5,051 -12%

สนิทรัพย์รวม 89,901 91,431 99,939 9% 92,299 100,200 9%

หนีส้นิรวม 58,050 56,479 61,606 9% 56,224 60,629 8%

ทนุรวม 31,851 34,952 38,333 10% 36,075 39,571 10%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (1,690) 1,415 4,833 242% 2,576 6,147 139%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 25,124 26,017 27,096 4% 6,467 6,671 3%

รายไดร้วม 26,956 27,820 29,062 4% 6,873 7,167 4%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 18,542 18,831 20,127 7% 4,795 5,069 6%

คา่ใชจ้า่ยรวม 18,643 19,072 20,250 6% 4,810 5,107 6%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 6,582 7,186 6,969 -3% 1,672 1,602 -4%

ดอกเบีย้จา่ย 1,852 2,758 2,335 -15% 902 747 -17%

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

EBITDA 10,231 11,209 11,326 1% 2,709 2,747 1%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 6,461 5,990 6,477 8% 1,161 1,313 13%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 3,569 3,656 4,059 11% 902 985 9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 N.A. 0 0 N.A.

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 3,649 4,023 4,357 8% 1,037 1,145 10%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 5,679 3,321 N.A. 1,000 0 -100%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 1,449 1,408 3,523 150% 728 409 -44%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 6,950 9,000 12,752 42% 1,424 1,460 3%

งบลงทนุเบกิจา่ย 6,754 8,826 11,437 30% 2,013 2,221 10%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 97% 98% 90% 141% 152%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 7.19% 6.55% 6.48% 5.03% 5.24%

ROE 20.29% 17.14% 16.90% 12.87% 13.27%

D/E (เทา่) 1.82 1.62 1.61 1.56 1.53

Net Profit Margin 23.97% 21.53% 22.29% 16.89% 18.32%
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 กปภ. จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2522 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิธรุกจิการประปา 
โดยการส ารวจ จัดหาแหลง่น ้าดบิ เพือ่ใชใ้นการผลติจัดสง่และจ าหน่ายน ้าประปา  
รวมทัง้การด าเนนิธรุกจิตอ่เนือ่งเกีย่วกบัประปา กปภ. เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารน ้าประปา
ทัว่ประเทศ ยกเวน้ กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ นนทบรุ ีและสว่นทีอ่ยูใ่นการดแูลของ
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยแบง่สายการปฏบิตังิานออกเป็น 10 เขต  234 สาขา 
และ 357 หน่วยบรกิารยอ่ย ไตรมาส 1 ปี 2559 มปีรมิาณน ้าผลติจา่ยจ านวน 406.862 
ลา้น ลบ.ม. มปีรมิาณน ้าจ าหน่ายจ านวน  290.757 ลา้น ลบ.ม. มจี านวนผูใ้ชน้ ้าประปา 
ในภาพรวมจ านวน 3,996.599 ราย และ กปภ. มสีญัญาใหเ้อกชนรว่มทนุรวม 12 
โครงการ 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

 กปภ. ควรจัดท าแผนแมบ่ทพฒันาแหลง่น ้าดบิอยา่งเป็นรปูธรรม และส ารวจแหลง่น ้าดบิ
ส ารอง เพือ่ลดผลกระทบในชว่งฤดแูลง้ 

 กปภ. ควรตดิตาม ประเมนิผล และก ากบัการด าเนนิการลดน ้าสญูเสยี โดยเฉพาะ กปภ. 
สาขาขนาดใหญซ่ึง่มอีตัราน ้าสญูเสยีอยูใ่นระดบัสงู เพือ่ใหอ้ตัราน ้าสญูเสยีในภาพรวม
เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการลดการสญูเสยีทรพัยากร และสรา้งรายไดใ้หก้บั กปภ.  

 กปภ. ควรสรา้งความรว่มมอืกบั การประปานครหลวง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และ
หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้กดิการบรูณาการเกีย่วกบัการผลติการจา่ยน ้าประปา 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวอศิรำ คงชำตร ี 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2158 
วนัทีจ่ดัท ำ :  29 กมุภำพนัธ ์2559 

 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 

กำรประปำสว่นภูมภิำค (กปภ.) 
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำย 
 
 การเรง่ขยายเขตจ าหน่วยน ้าประปาไปยังพืน้ทีท่ีย่งัไมม่นี ้าประปา 
 การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเกีย่วกบัการเพิม่ปรมิาณน ้าดบิเพือ่ใหส้ามารถผลติน ้าประปาตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนผูใ้ชน้ ้าไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 การเรง่รัดเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยชว่งไตรมาส 1 ปี 2559 มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุรอ้ยละ 152 

 ฐำนะทำงกำรเงนิของ กปภ. ณ ธ.ค. 2559 พบวา่ มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 100,200 ลบ.  

มหีนีส้นิรวมจ านวน 60,629 ลบ. และมทีนุรวมจ านวน 39,571 ลบ. นอกจากนีแ้ลว้ มกี าไรสะสม

จ านวน 6,147 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ ธ.ค. 2558 จ านวน 3,571 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น 

รอ้ยละ 139 เนือ่งจากการปรับปรงุมาตรฐานบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ สง่ผลใหเ้กดิ 

การขาดทนุสะสมในปีแรกๆ ทีป่รับมาตรฐานบญัช ีและการขาดทนุสะสมจะทยอยลดลงจนเป็น

ก าไรสะสมในปัจจบุนั 

 

 ผลกำรด ำเนนิงำนของ กปภ. ไตรมาส 1 ปี 2559 มกี าไรสทุธจิ านวน 1,313 ลบ.  

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาเพิม่ขึน้จ านวน 152 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น

รอ้ยละ 13 ทัง้นี ้สรปุผลการด าเนนิงานได ้ดังนี ้
 

o รายไดจ้ากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 

6,671 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 204 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 3 

เนือ่งจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าและบรกิารเพิม่ขึน้จ านวน 133 ลบ. ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากกลุม่ผูอ้ยูอ่าศัย ราชการ รัฐวสิาหกจิ และธรุกจิขนาดเล็ก ในขณะทีร่ายไดจ้าก

กลุม่อตุสาหกรรม และธรุกจิขนาดใหญล่ดลง และรายไดค้า่ตดิตัง้และวางทอ่เพิม่ขึน้จ านวน 

71 ลบ.  

o รายไดร้วมเพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มรีายไดร้วมจ านวน 7,167 ลบ. เพิม่ขึน้จาก 

ไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 294 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 4 สาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 204 ลบ. รองลงมาเป็นการเพิม่ขึน้สว่นแบง่ก าไร 

จากการลงทนุในบรษัิทในเครอืและรายไดอ้ืน่จ านวน 63 ลบ. และ 27 ลบ. ตามล าดบั 

o คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่วยจากการด าเนนิงาน

จ านวน 5,069 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 274 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น 

รอ้ยละ 6 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและบรหิาร และตน้ทนุ 

คา่ตดิตัง้และวางทอ่ จ านวน 203 ลบ. และ 71 ลบ. ตามล าดับ 

o คา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมดอกเบีย้จา่ย) เพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยรวม  

(ไมร่วมดอกเบีย้จา่ย) จ านวน 5,107 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 297 ลบ. 

สาเหตมุากจาการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 274 ลบ. รองลงมา 

เป็นการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยอืน่จ านวน 23 ลบ. อยา่งไรก็ตามดอกเบีย้จา่ยลดลง  

โดยไตรมาส 1 ปี 2559 มดีอกเบีย้จา่ยจ านวน 747 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 

จ านวน 155 ลบ.  

หมายเหต ุ*ปรับปรงุบัญชคีา่ใชจ้่ายตามมาตรฐาน IFRS 

ภำพรวมตน้ทนุกำรผลติสบูจำ่ยน ำ้ 

เป้ำหมำยและผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
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เป้าหมายการเบกิจา่ย ผลการเบกิจา่ย อตัราการเบกิจา่ย

ตน้ทนุสบูจา่ยตอ่ 1 ลบ.ม. (บาท)
Q1/2558

 (ลา้นบาท)

Q1/2559 

(ลา้นบาท)
% Change % Portion

คา่น ้าดบิ 1,889      1,925       2% 35%

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 902         985          9% 18%

คา่ไฟฟ้า 525         522          -1% 9%

คา่สารเคมี 113         107          -5% 2%

คา่วสัดุ 274         292          7% 5%

คา่เสือ่มและคา่ใชจ้า่ยตัดจา่ย 1,037      1,145       10% 21%

คา่ใชจ้า่ยอืน่* 656         537          -18% 10%

รวม 5,396     5,512     2% 100%

ตน้ทนุสบูจา่ยตอ่ 1 ลบ.ม. (บาท) 13.43     13.55     1%

ผลกำรประเมนิประจ ำปีบญัช ี2558 

หวัขอ้การประเมนิ เป้าหมาย คา่จรงิ

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิ 3 4.1000

    (หมวด 1 - 6)

2. ผลลพัธ์ 3 4.3287

ผลการประเมนิเฉลีย่ 4.2372


