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ทีม่า :งบการเงนิรวมไตรมาส 2 ปี 2559 เบือ้งตน้ 

หมายเหต ุ: 1. เงนิสด เทา่กับเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชว่คราว 

                2. ดอกเบีย้จ่าย เทา่กับรายการตน้ทนุทางการเงนิในงบก าไรขาดทนุ 

                3. คา่ใชจ้่ายรวมยังไมร่วมดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได ้

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

 

สาขาสาธารณูปการ 
 
 

 

การประปาสว่นภูมภิาค (กปภ.)  
ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: ปรบัปรงุขยายโครงการระบบประปาในพืน้ทีภ่มูภิาคอยา่งท ัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึจดัหาและพฒันาแหลง่น า้ดบิใหเ้พยีงพอ 
และบรหิารตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ 

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

 
 การตดิตาม เตรยีมการป้องกนั และแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ปี 2559 

กปภ. ไดด้ าเนนิการตดิตามและประเมนิสถานการณภ์ัยแลง้ โดยจากการตดิตาม ณ มี.ค. 2559 

พบวา่ไมม่ ีกปภ. สาขาทีม่ปัีญหาการหยดุผลติน ้าประปาชัว่คราว แตอ่ยา่งไรกต็ามมบีาง กปภ. สาขา

ทีต่อ้งเฝ้าระวังเนื่องจากปรมิาณน ้าดบิลดลง ตอ้งจา่ยน ้าเป็นเวลา และลดอตัราการจา่ยน ้า  

ทัง้นี้ กปภ. ไดเ้ตรยีมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ โดยจัดท าแผนงานแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 

ประกอบดว้ย แผนงานระยะเรง่ดว่น แผนงานระยะสัน้เพิม่เตมิปี 2559 และแผนบรหิารจัดการ

ทรัพยากรน ้า ซึง่ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งด าเนนิการหาผูรั้บจา้ง รอลงนามในสญัญา และอยูร่ะหวา่ง

กอ่สรา้ง อกีทัง้ไดม้กีารประชมุสมัมนารว่มกบักรมชลประทาน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูบ้รหิาร กปภ. เพือ่ใหเ้กดิการแกปั้ญหาภัยแลง้ 

อยา่งบรูณาการ 
 

 ความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบลงทนุไตรมาส 2 ปี 2559 

สศช. อนุมัตกิารปรับกรอบงบลงทนุปี 2559 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและรองรับสถานการณ์

ภัยแลง้ โดยปรับวงเงนิด าเนนิการจาก 27,639.264 ลบ. เป็น 28,795.022 ลบ. และวงเงนิเบกิจา่ย

จาก 12,167.234 ลบ. เป็น 13,322.992 ลบ. และตอ่มา กปภ. ไดเ้สนอปรับกรอบงบลงทนุปี 2559 

ใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2559 ทีไ่ดร้ับบจัดสรร โดยปรับวงเงนิ

ด าเนนิการเป็น 32,004.686 ลบ. และวงเงนิเบกิจา่ยเป็น 15,000.000 ลบ. ซึง่คณะกรรมการ กปภ. 

มมีตเิห็นชอบในคราวประชมุครัง้ที ่1/2559 เมือ่วันที ่19 ม.ค. 2559 และให ้กปภ. ด าเนนิการ 

ขออนุมัตติามขัน้ตอนตอ่ไป ทัง้นี้ ชว่งไตรมาส 2 ปี 2559 กปภ. มเีป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุ

จ านวน 2,600.000 ลบ. มผีลการเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 2,969.926 ลบ. อตัราการเบกิจา่ย 

งบลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 114 เนื่องจาก กปภ. ด าเนนิการเรง่รัดการเบกิจา่ยและกอ่หนี้เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายรัฐบาล 
 

 รายไดห้ลักของ กปภ. มาจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้า ซึง่กลุม่ลกูคา้ของ กปภ. แบง่เป็น 5 กลุม่

คอื ทีอ่ยูอ่าศัยและอืน่ๆ ธรุกจิขนาดเล็ก อตุสาหกรรมและธรุกจิขนาดใหญ ่ราชการ และรัฐวสิาหกจิ 

ทัง้นี้ ผลการด าเนนิงานในชว่ง 6 เดอืน ปี 2559 กปภ. มกี าไรสทุธจิ านวน 2,875 ลบ.  

ลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นโดยลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1 

 

สดัสว่นรายไดจ้ากการจ าหนา่ยน า้ 

ปรมิาณน า้ (ลา้น ลบ. ม.) และอตัราน า้สญูเสยี (%) 

ก าไรจากการด าเนนิงานและก าไรสทุธ ิ
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(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 6,072 6,288 4,847 -23% 6,288 4,847 -23% 5,051 -4%

สนิทรัพย์รวม 99,939 94,392 102,418 9% 94,392 102,418 9% 100,136 2%

หนีส้นิรวม 61,607 57,806 62,510 8% 57,806 62,510 8% 60,518 3%

ทนุรวม 38,332 36,586 39,908 9% 36,586 39,908 9% 39,618 1%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 4,833 3,087 6,488 110% 3,087 6,488 110% 6,198 5%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 27,096 12,020 13,422 12% 6,533 6,751 3% 6,671 1%

รายไดร้วม 29,063 13,874 14,393 4% 6,999 7,287 4% 7,106 3%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 20,128 9,734 10,328 6% 4,938 5,259 7% 5,070 4%

คา่ใชจ้า่ยรวม 20,251 9,804 10,405 6% 4,993 5,298 6% 5,107 4%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 6,968 2,286 3,094 35% 1,595 1,492 -6% 1,601 -7%

ดอกเบีย้จา่ย 2,335 1,168 1,113 -5% 266 478 80% 635 -25%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0%

EBITDA 11,325 4,372 5,410 24% 2,644 2,663 1% 2,746 -3%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 6,477 2,902 2,875 -1% 1,740 1,511 -13% 1,364 11%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 4,059 1,773 1,842 4% 870 931 7% 911 2%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 4,357 2,086 2,316 11% 1,049 1,171 12% 1,145 2%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 3,321 1,000 1,000 N.A. 0 1,000 N.A. 0 N.A.

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 3,523 1,334 1,091 -18% 606 682 13% 409 67%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 12,752 3,667 4,060 11% 2,243 2,600 16% 1,460 78%

งบลงทนุเบกิจา่ย 11,437 4,351 5,191 19% 2,338 2,970 27% 2,221 34%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 90% 119% 128% 104% 114% 152%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 6.48% 6.15% 5.61% 7.37% 5.90% 5.45%

ROE 16.90% 15.86% 14.41% 19.02% 15.14% 13.77%

D/E (เทา่) 1.61 1.58 1.57 1.58 1.57 1.53

Net Profit Margin 22.29% 20.92% 19.97% 24.86% 20.74% 19.20%
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

สรปุการด าเนนิงาน  
 กปภ. จัดตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่28 กมุภาพันธ ์2522 มวีัตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิธรุกจิการประปา 

โดยการส ารวจ จัดหาแหลง่น ้าดบิ เพือ่ใชใ้นการผลติจัดสง่และจ าหน่ายน ้าประปา  
รวมทัง้การด าเนนิธรุกจิตอ่เนื่องเกีย่วกบัประปา กปภ. เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารน ้าประปาทัว่
ประเทศ ยกเวน้ กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ นนทบรุ ีและสว่นทีอ่ยูใ่นการดแูลขององคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยแบง่สายการปฏบิัตงิานออกเป็น 10 เขต  234 สาขา และ 357 หน่วย
บรกิารยอ่ย ไตรมาส 2 ปี 2559 มปีรมิาณน ้าผลติจา่ยจ านวน 413.041 ลา้น ลบ.ม. มปีรมิาณน ้า
จ าหน่ายจ านวน 297.778 ลา้น ลบ.ม. มจี านวนผูใ้ชน้ ้าประปาในภาพรวมจ านวน 4,034.706 
ราย และ กปภ. มสีญัญาใหเ้อกชนรว่มทนุรวม 12 โครงการ 

 

 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

 กปภ. ควรจัดท าแผนแมบ่ทพัฒนาแหลง่น ้าดบิอยา่งเป็นรปูธรรม และส ารวจแหลง่น ้าดบิส ารอง 
เพือ่ลดผลกระทบในชว่งฤดแูลง้ 

 กปภ. ควรตดิตาม ประเมนิผล และก ากบัการด าเนนิการลดน ้าสญูเสยี โดยเฉพาะ กปภ. สาขา
ขนาดใหญซ่ึง่มอีตัราน ้าสญูเสยีอยูใ่นระดับสงู เพือ่ใหอ้ตัราน ้าสญูเสยีในภาพรวมเป็นไปตาม
เป้าหมาย เป็นการลดการสญูเสยีทรัพยากร และสรา้งรายไดใ้หก้บั กปภ.  

 กปภ. ควรสรา้งความรว่มมอืกบั การประปานครหลวง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และหน่วยงาน
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้กดิการบรูณาการเกีย่วกบัการผลติการจา่ยน ้าประปา 

ผูจ้ดัท า: นางสาวอศิรา คงชาตร ี 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวรสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2158 
วนัทีจ่ดัท า :  31 พฤษภาคม 2559 

 

สาขาสาธารณูปการ 
 

การประปาสว่นภูมภิาค (กปภ.) 
ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

การด าเนนิงานตามนโยบาย 
 
 การเรง่ขยายเขตจ าหน่วยน ้าประปาไปยังพืน้ทีท่ีย่งัไมม่นี ้าประปา 
 การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเกีย่วกบัการเพิม่ปรมิาณน ้าดบิเพือ่ใหส้ามารถผลติน ้าประปาตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนผูใ้ชน้ ้าไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 การเรง่รัดเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยชว่งไตรมาส 2 ปี 2559 มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุรอ้ยละ 114 

 ฐานะทางการเงนิของ กปภ. ณ ม.ีค. 2559 พบวา่ มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 102,418 ลบ.  

มหีนี้สนิรวมจ านวน 62,510 ลบ. และมทีนุรวมจ านวน 39,908 ลบ. นอกจากนี้แลว้ มกี าไรสะสม

จ านวน 6,488 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก ณ ม.ีค. 2558 จ านวน 3,401 ลบ. หรอืเพิม่ข ึน้คดิเป็น 

รอ้ยละ 110 เนื่องจากการปรับปรงุมาตรฐานบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ สง่ผลใหเ้กดิ 

การขาดทนุสะสมในปีแรกๆ ทีป่รับมาตรฐานบัญช ีและการขาดทนุสะสมจะทยอยลดลงจนเป็น

ก าไรสะสมในปัจจบุนั   

 ผลการด าเนนิงานของ กปภ. ไตรมาส 2 ปี 2559 มกี าไรสทุธจิ านวน 1,511 ลบ.  

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาลดลงจ านวน 229 ลบ. หรอืลดลงคดิเป็น

รอ้ยละ 13 ทัง้นี้ สรปุผลการด าเนนิงานได ้ดังนี้ 

o รายไดจ้ากการด าเนนิงานเพิม่ข ึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน

จ านวน 6,751 ลบ. เพิม่ข ึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 218 ลบ. หรอืเพิม่ข ึน้คดิเป็น

รอ้ยละ 3 เนื่องจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าและบรกิารเพิม่ข ึน้จ านวน 251 ลบ. ซึง่เป็น

การเพิม่ข ึน้ของรายไดจ้ากกลุม่ผูอ้ยู่อาศัย กลุม่อตุสาหกรรมและธรุกจิขนาดใหญ ่ราชการ 

รัฐวสิาหกจิ และธรุกจิขนาดเลก็ ตามล าดบั ในขณะทีร่ายไดค้า่ตดิตัง้และวางทอ่ลดลง

จ านวน 33 ลบ.  

o รายไดร้วมเพิม่ข ึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มรีายไดร้วมจ านวน 7,287 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก 

ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 288 ลบ. หรอืเพิม่ข ึน้คดิเป็นรอ้ยละ 4 สาเหตมุาจากการเพิม่ข ึน้

ของรายไดจ้ากการด าเนนิงานจ านวน 218 ลบ. รองลงมาเป็นการเพิม่ข ึน้ของรายไดอ้ืน่

จ านวน 75 ลบ. ในขณะทีส่ว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในบรษัิทในเครอืลดลงจ านวน 5 ลบ.  

o คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานเพิม่ข ึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่วยจากการ

ด าเนนิงานจ านวน 5,259 ลบ. เพิม่ข ึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 321 ลบ. หรอื

เพิม่ข ึน้คดิเป็นรอ้ยละ 7 เนื่องจากการเพิม่ข ึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและบรหิาร

จ านวน 345 ลบ. ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยตดิตัง้และวางทอ่ลดลงจ านวน 24 ลบ.  

o คา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมดอกเบีย้จา่ย) เพิม่ข ึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยรวม  

(ไมร่วมดอกเบีย้จา่ย) จ านวน 5,298 ลบ. เพิม่ข ึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 305 ลบ. 

สาเหตมุากจาการเพิม่ข ึน้ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 321 ลบ. ในขณะที่

คา่ใชจ้า่ยอืน่ลดลงจ านวน 16 ลบ. อยา่งไรกต็ามดอกเบีย้จา่ยเพิม่ข ึน้ โดยไตรมาส 2 ปี 

2559 มดีอกเบีย้จา่ยจ านวน 478 ลบ. เพิม่ข ึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 212 ลบ.  
หมายเหต ุ*ปรับปรงุบัญชคีา่ใชจ้่ายตามมาตรฐาน IFRS 

ภาพรวมตน้ทนุการผลติสบูจา่ยน า้ 

เป้าหมายและผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

ผลการประเมนิครึง่ปีบญัช ี2559 (เบือ้งตน้) 

หวัขอ้การประเมนิ
น า้หนกั

(รอ้ยละ)
เป้าหมาย คา่จรงิ

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิ 45 3

    (หมวด 1 - 6)

2. ผลลพัธ์ 55 3 2.9607

ผลการประเมนิเฉลีย่ 100 2.0784

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ
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เป้าหมายการเบกิจา่ย ผลการเบกิจา่ย อตัราการเบกิจา่ย

ตน้ทนุสบูจา่ยตอ่ 1 ลบ.ม. (บาท)
3M/2558

 (ลา้นบาท)

3M/2559

 (ลา้นบาท)
% Change % Portion

คา่น ้าดบิ 1,920      1,980       3% 37%

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 870         931         7% 18%

คา่ไฟฟ้า 517         523         1% 10%

คา่สารเคมี 82           87           7% 2%

คา่วสัดุ 330         364         10% 7%

คา่เสือ่มและคา่ใชจ้า่ยตัดจา่ย 1,049      1,171       12% 22%

คา่ใชจ้า่ยอืน่* 99           227         130% 4%

รวม 4,866     5,284     9% 100%

ตน้ทนุสบูจา่ยตอ่ 1 ลบ.ม. (บาท) 12.23     12.79     5%


