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รายงานการสอบทานข้อมลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและง,บการเงิน

การประปานครหลวง

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ส์า#!งานการตรวจเงินแฝนดิน



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
เสนอ คณ ะกรรมการการประปานครหลวง

สำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินได ้สอบทานงบแสดงฐานะการเง ิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
งบกำไรขาดทุน งบ กำไรขาดท ุน เบ ็ด เสร ็จ สำห ร ับงวดสามเด ือนและห กเด ือน ส ิ้น ส ุดว ัน ท ี่ 31 ม ีนาคม 2562 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
และหมายเหต ุประกอบงบการเง ินแบบย่อของการประปานครหลวง ซ ึ่งผ ู้บร ิหารของก ิจการเป ็นผ ู้ร ับผ ิดขอบ 
ในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน ี้ตามมาตรฐานการบัญขี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน 
ระหว่างกาล ส ่วนสำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินเป ็นผ ู้ร ับผ ิดขอบในการให ้ข ้อสรุปเก ี่ยวก ับข ้อม ูลทางการเง ิน  
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอบเขตการสอบทาน

สำน ักงานการตรวจเง ินแผ่นดินได้ปฏ ิบ ัต ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  
“ การส อบทาน ข ้อม ูลทางการเง ิน ระห ว ่างกาลโดยผ ู้สอบน ัญ ข ีร ับอน ุญ าตของก ิจการ” การสอบทานด ังกล ่าว 
ประกอบด้วย การใข้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดขอบด้านการเงินและบัญขี และการวิเคราะห์ 
เป ร ียบ เท ียบ แ ล ะ ว ิธ ีก าร ส อ บ ท าน อ ื่น  ก าร ส อ บ ท าน น ี้ม ีข อ บ เข ต จ ำก ัด ก ว ่าก าร ต ร ว จ ส อ บ ต าม ม าต ร ฐ าน  
การสอบนัญขี ทำให ้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเขื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่ม ีน ัยสำคัญทั้งหมด 
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห ็นต่อข ้อม ูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลที่สอบทาน

ข้อสรุป

สำน ักงาน การตรวจเง ิน แผ ่น ด ิน ไม ่พ บ ส ิ่งท ี่เป ็น เห ต ุให ้เซ ึ่อว ่าข ้อม ูลท างการเง ิน ระห ว ่างกาล 
ดังกล่าวไม่ได ้จ ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญขี ฉบับที่ 34  เรื่อง งบการเง ินระหว่างกาล ในสาระสำค ัญจากการ 
สอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1—  ผ ่น ั*

(นางจ ิตต ิณา คิริ'วัชรกุล)
ผ ู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท ี่ 17 

(นางปราณ ี คีรีรัตน์)
น ักว ิขาการตรวจเง ินแผ ่นด ินชำนาญการพ ิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
วันท่ี 16 กันยายน 2562
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การประปานครหลวง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หน่วย ะ บาท

หมาย■ เหตุ 31 มีนาคม 2562 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
แต่สอบทานแล้วไ

30 กันยายน 2561 
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 3,168,293,465 449,514,446
เงินลงทุนช่ัวคราว 5.2 17,931,390,000 19,528,862,416
ลูกหนี้การค้า 5.3 480,084,846 504,828,017
รายไค้ค่านํ้า ค่าบริการค้างรับ 5.4 939,871,557 850,632,734
สินค้าคงเหลือ 5.5 131,247,885 132,132,181
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.6 139,686,761 95,452,916

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,790,574,514 21,561,422,710
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3,600,000,000 150,000,000
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.7 46,752,309,172 47,013,811,035
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.8 150,044,763 178,759,879
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 5.9 6,091,585,945 5,922,754,004
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน 5.10 229,484,711 238,088,969
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 43,499,520 43,680,072

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,866,924,111 53,547,093,959
รวมสินทรัพย์ 79,657,498,625 75,108,516,669

j J .n r r t
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปานครหลวง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หน่วย ะ บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดขำระภายในหนี่งปี 
รายไค้แผ่นดินค้างนำส่ง 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
ภาระผูกพันผลประโยซนํพนักงาน 
เงินประกันการใข้นํ้า 
รายได้รอการรับรู้ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวมหน้ีสิน 
ส่วนของทุน 

ทุน
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 

รวมส่วนของทุน 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

1,001,132,250 1,037,874,870
5.11 81,408,167 80,996,511
5.12 3,904,000,000 1,875,000,000
5.13 2,284,870,736 1,459,564,626

7,271,411,153 4,453,436,007

5.11 366,336,751 404,982,555
5.14 1,610,887,826 1,661,351,966

1,688,517,800 1,667,973,976
5.15 6,129,925,845 5,975,458,977
5.16 104,933,362 125,837,780
5.17 319,772,235 310,153,768

10,220,373,819 10,145,759,022
17,491,784,972 14,599,195,029

5.18 8,386,847,139 8,386,847,139
53,778,866,514 52,122,474,501

62,165,713,653 60,509,321,640
79,657,498,625 75,108,516,669

z d j i f y l
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

(นางสาวพรทิพย์ อ่อนเนียม)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญขํ



หน่วย ะ บาท
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่ลอบหาน.แล้ว

การประปานครหลวง
งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561
รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้ค่านํ้า 4,297,224,104 4,086,585,807
รายได้ค่าบริการรายเดือน 245,827,426 242,383,999
รายได้ค่าติดตั้งประปา 96,892,212 99,517,372
รายได้เสริม 124,231,753 121,762,570
รายได้ดำเนินงานอื่น 73,421,745 62,838,236

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 4,837 ,597,240 4,613,087,984
ค่าใซ้จ่ายในการดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (114,805) (60,086)
งานที่ทำโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ (12,242,822) (12,233,181)
วัตถุติบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 5.19 553,636,072 538,255,116
ค่าตอบแทนกรรมการ 5.20 5,577,589 3,912,105
ค่าใช้จ่ายผลประโยซน์พนักงาน 920,984,354 894,571,609
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,155,470,124 1,095,493,586
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 5.21 314,274,566 299,562,543

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,937 ,585,078 2,819,501,692
กำไรจากการดำเนินงาน 1,900,012,162 1,793,586,292
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ดอกเบี้ยรับ 98,808,016 69,543,415
รายได้อ่ืน 18,123,924 13,099,977
ค่าใช้จ่ายอื่น (47,428) (28,933,237)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5.22 2,243,105 (4,742,058)

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 119,127,617 48,968,097
กำไรก่อนด้นทุนทางการเงิน 2,019 ,139,779 1,842,554,389

ต้นทุนทางการเงิน (7,886,509) (11,067,152)
กำไรสำหรับงวด 2,011,253,270 1,831,487,237

7/ฟ ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งข0งงบกา‘รเงินบ้ี
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การประปานครหลวง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2562

กำไรสำหรับงวด 2,011 ,253,270
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประ๓ ทรายการใหม่ 
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 
คณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยฃน์พนักงาน 5.14 (2,160,989)

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 2,009,092,281

ยังไม่ได้ตรวจสอ.บ.
แต่สอบทานแล้ว

หน่วย ะ บาท 
2 5 M

1,831,487,237

(46,150,289)
1,785,336,948

^ Jcn rr l

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเบ็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย ะ บาท
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ยังไม่ได้ตรวจลอบ
แต่สอบทานแล้ว

การประปานครหลวง
งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหต 2562 2561
รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้ค่านํ้า 8,550,012,043 8,228,523,206
รายได้ค่าบริการรายเดือน 490,819,131 483,826,918
รายได้ค่าติดตั้งประปา 194,277,568 199,444,956
รายได้เสริม 249,172,359 250,942,060
รายได้ดำเนินงานอื่น 144,240,116 129,861,839

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 9,628 ,521,217 9,292,598,979
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (253,896) 70,474
งานที่ทำโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ (24,433,277) (24,210,298)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 5.19 1,101,883,213 1,088,449,249
ค่าตอบแทนกรรมการ 5.20 8,988,564 7,531,587
ค่าใช้จ่ายผลประโยขน์พนักงาน 1,793,352,771 1,776,653,604
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,297,451,501 2,195,806,980
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 5.21 1,013,424,671 534,602,452

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,190,413,547 5,578,904,048
กำไรจากการดำเนินงาน 3,438,107,670 3,713,694,931
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ดอกเบี้ยรับ 183,056,464 137,994,370
รายได้อ่ืน 63,463,934 32,886,290
ค่าใช้จ่ายอื่น (1,233,046) (26,599,104)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5.22 1,923,861 5,711,317

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 247,211,213 149,992,873
กำไรก่อนด้นทุนทางการเงิน 3,685,318,883 3,863,687,804

ด้นทุนทางการเงิน (16,057,472) (22,469,746)
กำไรสำหรับงวด 3,669,261,411 3,841,218,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แด1สอบทานแล้ว

การประปานครหลวง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย ะ บาท
หมาย.เหตุ 2332 2361

กำไรสำหรับงวด 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประ๓ ทรายการใหม่ 
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

3,669,261,411 3,841,218,058

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 
คณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยขน์พนักงาน 5.14 16,130,602 (49,418,014)

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 3,685 ,392,013 3,791,800,044
z J f i r y l

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเบ็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หน่วย ะ บาท
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ยังไม่'ได้ตรวจ:สอม.
แด่ลอบทานแล้ว

การประปานครหลวง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

สำหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ทุนประเดิม ทุนรับจาก 
งบประมาณ

รวมทุน กำไรสะสม 
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2560
ผลสะสมจากการแกไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

1,192,708,301 7,194,138,838 8,386,847,139 50,645,007,872
(2,310,273,299)

59,031,855,011
(2,310,273,299)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

1,192,708,301 7,194,138,838 8,386,847,139 48,334,734,573
(1,894,000,000)
3,791,800,044

56 ,721,581 ,712
(1,894,000,000)
3,791,800,044

ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2561 1,192,708,301 7,194,138,838 8,386,847,139 50,232,534,617 58 ,619,381 ,756

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2561
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

1,192,708,301 7,194,138,838 8,386,847,139 52,122,474,501
(2,029,000,000)
3,685,392,013

60 ,509,321 ,640
(2,029,000,000)
3,685,392,013

ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2562 1,192,708,301 7,194,138,838 8,386,847,139 53,778,866,514 62 ,165,713 ,653

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยังไฝได้ตรวจลอบ
แด่ลอบหานแล้ว

การประปานครหลวง
งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
หน่วย ะ บาท

2562 2561
เะแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสำหรับงวด 3,669,261,411 3,841,218,058
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 2,263,782,899 2,164,141,061
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33,641,421 31,637,442
รายจ่ายตัดจ่าย 27,181 28,477
หน้ีสงสัยจะสูญ 1,341,870 2,032,481
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด่างประเทศท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (907,183) (7,393,952)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (9,605,141) (3,377,738)
กำไรจากการจำหน่ายวัสดุล้าสมัย (4,845,721) (6,540,438)
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้ 16,057,472 22,469,746
ดอกเบ้ียรับ (183,056,464) (137,994,370)
รายได้จากการรับบริจาคตัดบัญชี (1,656,068) (1,547,730)
รายได้ค่าติดตั้งประปาตัดบัญชี (186,224,680) (191,639,749)
รายได้รับจ้างงานตัดบัญชี (231,292,234) (213,359,577)
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (12,000,011) 22,141,712
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (203,318) -

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน 5,354,321,434 5,521,815,423
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการค้า 23,527,270 23,552,129
รายได้ค่าน้ีา ค่าบริการค้างรับ (89,238,823) (65,205,354)
สินค้าคงเหลือ 73,129,727 87,049,204
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (8,220,809) (5,897,840)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,402 (52,833)

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า (1,036,136,800) (701,191,455)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 839,615,445 (492,588,027)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (22,333,527) 1,659,752
เงินประกันการใช้น้ํา 20,543,824 21,196,763
รายได้รอการรับรู้ 570,219,849 385,926,046
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (1,383,901) 4,868,100
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,618,467 (43,676,384)
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน - 3,536,935

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,733,689,558 4,740,992,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

การประปานครหลวง 
งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะยาว 
ดอกเบ้ียรับ
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 
เงินสดรับจากการจำหน่ายวัสดุล้าสมัย 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร 
เงินสดสุทธิใฃ้ไปในกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดจ่ายขำระคืนเงินกู้ 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้ 
นำเงินส่งคลัง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มฃี้น (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดด้นงวด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

หน่วย ะ บาท
2562 2561

1,597,472,416 (771,777,184)
(3,450,000,000) 800,000,000

147,043,429 100,543,665
13,075,493 4,695,592

8,805,878 6,540,438
(1,274,052,218) (1,701,683,254)

(2,957,655,002) (1,561,680,743)

(40,272,545) (102,645,991)
(16,982,992) (23,336,941)

- (1,840,000,000)
(57,255,537) (1,965,982,932)

2,718,779,019 1,213,328,784
449,514,446 719,392,754

3,168,293,465 1,932,721,538

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินบ้ี
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การประปานครหลวง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทั่วไป
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราซบัญญัติการประปานครหลวง 

พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 สำรวจจัดหาแหล่งนํ้าดิบและจัดให้Iด้มาซึ่งนํ้าดืบเพื่อใข้ในการประปา
1.2 ผลิต จัดส่งและจำหน่ายนี้าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด 

สมุทรปราการ กำหนดและควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกขนในเขตท้องที่ดังกล่าว
1.3 ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปานครหลวง

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนประขาขื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม. 10210

2. เกณฑในการจัดทำและการเสนองบการเงิน
งบ การเง ิน ระห ว ่างกาลน ี้ได ้จ ัดท ำข ึ้น ตาม ห ล ักการบ ัญ ช ีท ี่ร ับ รองท ั่วไป ใน ป ระเท ศไท ยภายใต ้ 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กปน. ไต้แสดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และ 
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจำปี ส ่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทำเป ็นแบบย่อ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ ไต้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งส่าสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้ 
ข้อมูลที่นำเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ไต้รายงานไปแล้ว ผู้ใข้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับ 
งบการเงินประจำปีส่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใซ้ในการดำเนินงาน 
ของ กปน. ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปิดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท 
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการ 
และข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายไต้ รายจ ่าย  สินทรัพย์ และหนี้สิน เพ ื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของ 
สินทรัพย์ หน้ีสิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจาก 
ที่ไต้ประมาณการไว้
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
กปน. ได้นำมาตรฐานการบัญฃี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตามมาตรฐาน 

การบัญซีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิซาซีพบัญฃี 
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญฃีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป ีนการปรับปรุงถ ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและ 
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญซีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ 
ไม,มีผลกระทบอย่างเบ็เนสาระสำคัญต่องบการเงิน1ของ กปน.

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิซาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน ื้อหา 
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของ กปน. เซื่อว่ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเปีนสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนื้ได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคำนวณเซ่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
31 มี.ค. 2562 3QJLCL2561

เงินสด 2.35 1.85
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 3,150.28 418.84
เงินฝากระหว่างทาง 15.66 28.82

รวม 3,168.29 449.51

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท

31 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2561
เงินฝากประจำธนาคารเกิน 3 เดือน 17,931.39 16,531.29
หลักทรัพย์รัฐบาลซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนเกิน 3 เดือน - 2,997.57

รวม 17,931.39 19,528.86



5.3 ลกหนี้การค้า ประกอบด้วย
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หน่วย ะ ล้านบาท
31 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2561

ลูกหนี้ค่านํ้า ค่าบริการรายเดือนและค่านํ้าดิบ 516.68 542.04

พา ภาษีขายค่านํ้า ค่าบริการรายเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดขำระ (33.35) (35.14)

รวมลูกหนี้ค่านํ้า ค่าบริการรายเดือนและค่านํ้าดิบ 483.33 506.90

ลูกหนี้ค่าติดตั้งประปาและอื่น  ๆ 5.78 6.70

รวมลูกหนี้การค้า 489.11 513.60

พัา ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9.03) (8.77)

รวม 480.08 504.83

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 ลูกหนี้ค่านํ้า ค ่าบริการรายเดือน และ 
ค่าบํ้าดิบ แยกเป็นประเภทและอายุหนี้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
31 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2561

ส่วนรา.ซการ ส่วนราขการ
ระยะเวลาค้างขำระ เอกขน และ รวม เอกขน และ รวม

รัฐวิสาหกิจ รัธวิสาหกิจ
1 เด ือน  -  6 เด ือน 1 8 6 .2 6 2 5 8 .3 9 4 4 4 .6 5 2 1 0 .7 0 2 5 8 .1 7 4 6 8 .8 7

เก ิน 6 เด ือน -  1 ปี 1 .93 2 5 .9 9 2 7 .9 2 1 .7 7 1 0 .03 11 .80

เก ิน 1 ปี 8 .0 3 2 .7 3 10 .76 7 .8 5 1 8 .38 2 6 .2 3

รวม 1 9 6 .2 2 2 8 7 .1 1 4 8 3 .3 3 2 2 0 .3 2 2 8 6 .5 8 5 0 6 .9 0

5.4 รายได้ค่านํ้า ค่าบริการค้างรับ ประกอบด้วย

เอกขน

ส่วนราขการและรัฐวิสาหกิจ 

รวม

3-1. มี,ค, 2562

824.46

115.41

939.87

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 ก.ย. 2561

747.00

103.63

850.63

tJ j i t y I



- 1 4 -

ที่ดน
อาคารและ 

สิ่งก่อสร้าง 
เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ 
ท่อ
มาตรวัดนํ้า 
เครื่อง:]อ 

และเครื่องใช้ 
สำนักงาบ 

ยาน่พาหนะ 
และขนส่ง 
* รวม

5.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

สินค้าสำเร็จรูป 
วัสดุสำรองคลัง 
วัสดุระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อวัสดุเสื่อมสภาพล้าสมัย 

รวม

5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยค้างรับ 
ค่าใซ้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
สินทรัพย์อื่น

รวม

3 1 มี,ค. 2562
0.63

126.17
4.45

131.25

31 มี.ค. 2562
127.34

0.93
11.42

139.69

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 ก,ย, 2561

0.38
134.08

1.63
(3.96)

132.13

หน่วย ะ ล้านบาท 
30 ก,ย.. 25 6 1

91.32
1.50
2.63

95.45
5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังบี้

31 มีนาคม 2562
5า0าชุษ ค่าเส่ิอมราคาสะสม

หน่วย ะ สัาบบาท

ทีพน อาคาร

ยอดยกมา 
liL£L_£l เพ่ิมร่ืเน อำ-ทน่าย ยอดค.งเหสีอ 

แ-มี.ค. 62
ยอดยกมา 
.̂ด■ ค. 61

ค่าเส่ิอม 
ราคา จำหน่าย ยอดคงเหลือ 

มี,ค,-62 อุปกรณ์ 
l l i i f L - 6 2

4,284.28 3.50 - 4,287.78 - - - - 4,287.78

19,415.83 13.86 - 19,429.69 12,401.07 243.24 - 12,644.31 6,785.38

11,659.20 126.47 (10.59) 11,775.08 8,913.81 231.92 (10.59) 9,135.14 2,639.94
87,643.54 1,638.35 (6.89) 89,275.00 57,351.84 1,488.70 (1.17) 58,839.37 30,435.63

5,645.34 124.61 (19.60) 5,750.35 3,485.46 190.58 (15.19) 3,660.85 2,089.50

1,934.87 103.35 - 2,038.22 1,525.60 100.80 - 1,626.40 411.82

352.52 2.69 (30.00) 325.21 243.99 8.54 (29.58) 222.95 102.26
130,935.58 2,012.83 (67.08) 132,881.33 83,921.77 2,263.78 (56.53) 86,129.02 46,752.31

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จำนวน 132,881.33 ล้านบาท 
ได ้รวมส ินทรัพย ์ท ี่ค ิดค ่าเส ื่อมราคาสะสมไว้เต ็มม ูลค ่าแล ้ว จำนวน 35 ,181 .83  ล ้านบาท ม ีม ูลค ่าคงเหล ือ 
ตามบัญขีสุทธิเท่ากับ 115.38 ล้านบาท

ะJ r ? ทา/
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หน่วย ะ สัาบบาท
30 ทพัายน 2561

ราคาท ุบ ค่าเส ิ่อมราคาสะสม ท่ีคน ราคาร

ท่ีดิน

ยอดยกมา 
1 ด,ค, 60

4,284.28

เพิ่มขึ้น จำหน่าย ยอดค■ •นหลีอ 
30 ก.ย. 61

4,284.28

ยอดยก!ท ค่าเส่ือบ 
ราคา จำหน่าย ยอดค-ท1หลีอ 

30 ก.ย, 6.1

และ 
อุปกรณ์ 

30 ก.ย..61
4,284.28

อาคารและ 
สิ่งก่อสร้าง 19,383.04 42.38 (9.59) 19,415.83 11,939.64 470.41 (8.98) 12,401.07 7,014.76

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ 11,422.35 236.85 . 11,659.20 8,432.14 481.67 8,913.81 2,745.39

ท่อ 85,152.09 2,650.08 (158.63) 87,643.54 54,641.59 2,868.34 (158.09) 57,351.84 30,291.70
มาตรวัดนํ้า 5,349.38 464.65 (168.69) 5,645.34 3,254.29 379.74 (148.57) 3,485.46 2,159.88
เครื่อิงิมือและ 

เครื่องใช้ 
สำนักงาน 1,808.41 129.13 (2.67) 1,934.87 1,317.28 210.99 (2.67) 1,525.60 409.27

ยานพาหนะ 
และขนส่ง 307.01 45.51 352.52 225.98 18.01 243.99 108.53

รวม 127,706.56 3,568.60 (339.58) 130,935.58 79,810.92 4,429.16 (318.31) 83,921.77 47,013.81

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จำนวน 130,935.58 ล้านบาท
ได ้รวมสินทรัพย์ท ีค ิดค ่าเส ื่อมราคาสะสมไว้เต ็มม ูลค ่าแล ้ว จำนวน 3 3 ,6 8 9 .9 7  ล ้านบาท ม ีม ูลค ่าคงเหลือ 
ตามบัญขีสุทธิเท่ากับ 115.98 ล้านบาท

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรง 

ตามอายุการให้ประโยฃน่โดยประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

31 มีนาคม 2562
หน่วย ะ สัาบบาท

ราคาทุน

ยอฟืยภมา 
l_0.fl._61 เพ่ิมขึ้น จำหน่าย

ยอด 
คงเหลีอ

สิทธิการใช้แผนท่ีเซิงรหัส 215.68
3 1 ม.ค.62

215.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,170.43 4.93 - 1,175.36

รวม 1,386.11 4.93 . 1,391.04

ค่าสัพจำหน่ายละ■ ลม
ยอดยกมา ค่าสัด ยอด สินทรัพย์
1 ต.ค. 61 จำหน่าย จำหน่าย ดงเหลี.อ ไม่มีตัวตน

31_มี■ ค..62 31มี.ค.,62
171.02 4.14 - 175.16 40.52

1,036.33 29.50 - 1,065.83 109.53

1,207.35 33.64 - 1,240.99 150.05

z J j l P r l
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30 ทันVาย.น.2 56.1
หน่วย ะ ล้านบาท

ราคาทน ค่าดัดจำหน่ายสะสม
ย-Mยกมา ยอด ยอดยกมา ค่าดัด ยอก สินหรับย์
.1 ค,ค. 6Q เพ่ิมข้ึน จำหน่าย คง.เหลีอ 1 ต.ค. 6Q จำหน่าย จำหน่าย คงเหลีอ ไม่มีดัวดุน

30 ท,ย. 61 30.ก..ย..61 3Q ก.ย, 61
สิทธิการใช้แผนท่ีเซิงรหัส 215.68 - 215.68 162.65 8.37 171.02 44.66

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,163.92 6.51 1,170.43 980.59 55.74 1,036.33 134.10

รวม 1,379.60 6.51 1,386.11 1,143.24 64.11 1,207.35 178.76

5.9 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ม ีร า ย ล ะ เอ ีย ด ด ัง น ี้
หน่วย ะ ล้านบาท

31.■ มีนาคม 2562
รเฉค!)..กมา เพ่ิมข้ึน ต้นทบ โอนไป ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 61 ■ ระหว่างงวด การก้ยีม สินทรัพย์ 31 มี.ค. 62

โครงการปร ับปรุงก ิจการประปา
แผนหลักครั้งท ี่ 7 4 3 1 .5 1 2 1 .5 6 - (2 9 8 .9 6 ) 154 .1 1

โครงการปร ับปรุงก ิจการประปา
แผนหลักครั้งท ี่ 8 7 0 4 .3 6 6 .9 4 - (1 .86 ) 7 0 9 .4 4

โครงการปร ับปรุงก ิจการประปา
แผนหลักครั้งท่ี 9 3 3 0 .4 8 1 6 6 .8 6 - - 4 9 7 .3 4

งบลงทุนปกติ 4 ,4 5 6 .4 0 1 ,9 1 1 .0 4 - (1 ,6 3 6 .7 4 ) 4 ,7 3 0 .7 0
รวม 5 ,9 2 2 .7 5 2 ,1 0 6 .4 0 - (1 ,9 3 7 .5 6 ) 6 ,0 9 1 .5 9

หน่วย ะ ล้านบาท
30 กันยายน 2561

ยอดยกมา เพ่ิมข้ึน ต้นทน โอนไป ย-ฉุดคงุ!ห-เฉ
1 ต•ค, 60 ระหว่างงวด การก้ยืม สินทรัพย์ 30 ก.ย. 61

โครงการปร ับปรุงก ิจการประปา
แผนหลักครั้งท่ี 7 3 2 1 .7 4 1 1 8 .8 3 - (9 .06 ) 4 3 1 .5 1

โครงการปร ับปรุงก ิจการประปา
แผนหลักครั้งท ี่ 8 6 7 6 .4 2 2 8 .9 7 - (1 .0 3 ) 7 0 4 .3 6

โครงการปร ับปรุงก ิจการประปา
แผนหลักครั้งท ี่ 9 4 2 .3 2 306 .9 1 - (18 .7 5 ) 3 3 0 .4 8

งบลงทุนปกติ 4 ,3 4 8 .7 6 3 ,2 4 5 .4 8 - (3 ,1 3 7 .8 4 ) 4 ,4 5 6 .4 0
รวม 5 ,3 8 9 .2 4 3 ,7 0 0 .1 9 - (3 ,1 6 6 .6 8 ) 5 ,9 2 2 .7 5

5.10 เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 30 ก ันยายน 2561 เง ินจ ่ายล ่วงหน ้าค ่างาน จำนวน 
229.48 ล้านบาท และ 238.09 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินที่จ่ายตามเงื่อนไขกำหนดในสัญญา โดยผู้รับจ้าง 
ต้องนำพันธบัตรรัฐบาล'ไทยหรือหนังส ือค ํ้าประกันของธนาคาร1ในประเทศมาค ํ้าประก ันเง ินท ี่ร ับล ่วงหน ้า 
ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 และพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัธ พ.ศ. 2560



5.11 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

31 มีนาคม 2562 30 กันยายน 2561

.ลกุลเงิน เทียบเท่า สกลเงิน เทียบเท่า
ต่างประเทศ สกลเงินบาท ต่างประเทศ สกุลเงินบาท

สกุลเงินเยนญ ี่ป ่น (หน่วย : ล ้านเยน)

1. เง ินก ู้วงเงิน 11 ,706.00  ล ้านเยน 1,540.21 447 .75 1,680.23 485 .9 8

รวม 1,540.21 447 .7 5 1,680.23 485 .9 8

หัก เง ินก ู้ย ืมระยะยาวท ี่ถ ีงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (280.04) (81.41) (280.04) (81.00)

เง ินก ู้ย ืมระยะยาว 1,260 .17 366 .3 4 1,400 .19 404 .9 8

หน่วย ะ ล ้านบาท 

เง่ือนไขการชำร:
„  £ a /  oอัตราดอกเปีย

จำมวนงวด
วันซาระ

ร้อยละต่อปี งวดแรก

1.70 37 2 0  ก.ย. 2 549

วันชำระ 
งวดสดท้าย

2 0  ก .ย . 2 567

อัตราแลกเปล่ียนฯ อัตราขายถัวเฉลี่ย ธปท. 
ณ วันท่ี 29 มี.ค. 2562 1 JPY = 0.290704 THB 
ณ วันท่ี 28 ก.ย. 2561 1 JPY = 0.289234 THB
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การเปลี่ยนแปลงของบัญขีเงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สกลเงิน 
ต่างประเทศ

เทียบเท่า 
สกลเงินบาท

สกลเงินเยนญี่ป็น
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ยกมา 1 ตุลาคม 2561 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ

1,680.23 485.98
2.30

จ่ายคืนเงินกู้ (140.02) (40.53)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 1,540.21 447.75

5.12 รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง
กระทรวงการคลังกำหนดให้ กปน. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยล: 

ก่อนหักโบนัสกรรมการและพนักงาน โดยกำหนดระยะเวลานำส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 คร้ัง
ะ 45 ของกำไรสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของบัญขีรายได้แผ่นดินค้างนำส่ง มีรายล ะเอียดดังนี้
หน่วย ะ ล้านบาท

31 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2561
ยอดยกมาต้นงวด 1,875.00 1,749.00

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
- เพิ่มเติมของปี 2560 - 91.00
- ครึ่งปีแรกของปี 2561 - 1,894.00
- ครึ่งปีหลังของปี 2561 - 1,875.00
- ครึ่งปีแรกของปี 2562 2,029.00 -

ลดลงระหว่างงวด
นำส่งคลัง - ครึ่งปีหลังของปี 2560 - (1,749.00)

- เพิ่มเติมของปี 2560 - (91.00)
- ครึ่งปีแรกของปี 2561 - (1,894.00)

คงเหลือ ณ วันส้ินงวด 3,904.00 1,875.00

รายได้แผ่นดินค้างนำส่ง จำนวน 3,904.00 ล้านบาท เป็นรายได้แผ่นดินค้างนำส่งครึ่งปีแรกของ 
ปี 2562 และครึ่งปีหลังของปี 2561 จำนวน 2,029.00 ล้านบาท และ 1,875.00 ล้านบาท ตามลำดับ ^

z d n r A
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5.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

31 มี.ค. 2562 30 ก,ย,,2 5 M
ดอกเบี้ยเงินคู้ด้างจ่าย 0.97 1.90
ค่าสาธารณูปโภคด้างจ่าย 128.78 116.78
ค่าใช้จ่ายด้างจ่าย 476.83 20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 68.35 69.99
ภาษีหัก ณ ที่จ ่ายค้างจ่าย 10.62 9.94
โบนัสค้างจ่าย 1,270.93 855.74
ค่านั้าดิบค้างจ่าย 24.15 21.88
รายได้รับล่วงหน้า 5.24 5.49
เจ้าหนี้ภาระผูกพัน ตามสัญญา CCS 77.46 87.91
เช็คคงด้าง 2.59 25.53
หน้ีสินอ่ืน ๆ 218.95 244.40

รวม 2,284.87 1,459.56

ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2 5 6 2  จำนวน 4 7 6 .8 3  ล ้านบาท ประกอบด้วย 
ค่าขดใช้ค่าเสียหายที่ กปน. จ่ายให้บริษัท เธมสี วอเตอริ อินเตอร์เนฃั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท 
เธมสี วอเตอริ อินเตอริเนซั่นแนล เซอร์วิส ลิมิเต็ด ตามคำพ ิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 
1047/2555 ซึ่งสำนักงานศาลปกครองโดยสำนักบังคับคดีปกครองได้ดำเนินการคำนวณยอดที่ต้องขำระ ณ วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2562 เปีนจำนวนเงิน 422.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น  ๆ จำนวน 54.76 ล้านบาท

5.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประกอบด้วย 
5.14.1 โครงการสมทบเงิน

กปน. และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง 
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

กองท ุนสำรองเล ี้ยงช ีพน ี้ได ้แยกออกจากส ินทรัพย ์ของ กปน. บริหารโดยบริษ ัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน และจะจ่ายเง ินให ้แก ่พน ักงานเม ื่อพน ักงานน ั้นออกจากงานตามระเบ ียบว่าด ้วย 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กปน. จะจ่ายเงินสมทบเช้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบีนรายเดือนในอัตราร้อยละ 9, 10 
และ 11 ของเงินเดือนพนักงานที่เบีนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอายุงาน 1-10 ปี, 11-20 ปี และมากกว่า 
20 ปีข้ึน'โป ตามสำดับ V,
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5.14.2 โครงการผลประโยขน็

5.14.2.1 โครงการผลประโยขน่หลังออกจากงาน ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
โครงการกองทุนบำเหน็จ เป็นผลประโยขน์พนักงานที'เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ 

จะได้รับเมื่อเกษียณอายุโดยไม่มีความผิด เท่ากับผลคูณของอายุการทำงานคิดเปีนปีกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
โดย กปน. จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จเปีนรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงานที่เปีน 
สมาชิกกองทุน

โครงก ารเง ิน ตอบ แท น ค วาม ข อบ เม ื่อ เก ษ ียณ อาย ุ เป ีนผลประโยขน ์พน ักงาน 
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 
ปี 2553 โดยพนักงานที่เกษียณอายุซึ่งทำงานเกินกว่า 15 ปี จะได้รับผลประโยขน็เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
สามร้อยวัน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ประกาศ 
ลงราขกิจจาน ุเบกษา เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) โดยออกตามความ 
เห็นขอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 
ยี่สิบปีขึ้นไป ให ้ได ้ร ับผลประโยขน ์ไม ่น ้อยกว่าค ่าจ ้างอ ัตราส ุดท ้ายส ี่ร ้อยว ัน โดยมีผลใข ้บ ังค ับแท ่ล ูกจ ้าง 
ท ี่เกษ ียณอายุต ั้งแต ่ว ันท ี่ 30 ก ันยายน 2562  เป็นด้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล ่าวส ่งผลกระทบให้ กปน. 
มีภาระผูกพันผลประโยขน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 389.41 ล้านบาท ซ่ึง กปน. จะบันทึกผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ด้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใข้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนในงวดปี 2562

โครงการวันลาหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ใข้สิทธิ เป็นผลประโยขน์พนักงานที่เกษียณอายุ 
และไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะได้รับผลประโยขน์เท่ากับจำนวนวันที่ไม่ได้ใช้สิทธิลา สูงสุดไม่เกิน 
45 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย

โครงการของที่ระลึกอายุครบ 60 ปี หรือเม ื่อเกษียณอายุ เป็นโครงการของที่ระลึก 
เมื่อพนักงานอายุครบ 60 ปี หรือเมื่อเกษียณอายุ

5.14.2.2 โครงการผลประโยขน์ระยะยาวอื่น เป็นโครงการของที่ระลึกเมื่อพนักงาน
ทำงานครบ 25 ปี

จำนวนเงินที่รับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน - โครงการผลประโยขน์ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ 
กองทุน 

บำเหน็จ
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2561 1,010.60

ตับทุนบริการ 20.31
ตับทุบดอกเบ้ีย 6.36
ผลประโยขบ์จ่าย (103.83)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาลตร์ประกันภัย 9.06
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2562 942.50
m  มูลค่ายุติธรรมลืบทรัพย์โครงการ (746.88)
จำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 195.62

31 มีนาคม 2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

เงินตอบแทน วันลาฟักผ่อน ชองท่ีระลึก
ความชอบ ท่ียังไม่ได้ อายุครบ

เมี่อิเกิษืยณอายุ ใช้สิทธิ 60 ปี
1,140.42 169.92 114.04

31.42 4.46 2.51
14.28 2.07 1.19

(72.68) (10.75) -

3.43 (3.75) (24.87)
1,116.87 161.95 92.87

- - -
1,116.87 161.95 92.87

หน่วย ะล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

รวม ชองท่ีระลึก รวม
ทำงานครบ

2 5 จ
2,434.98 53.95 2,488.93

58.70 1.11 59.81
23.90 0.52 24.42

(187.26) - (187.26)

(16.13) (12.00) (28.13)
2,314.19 43.58 2,357.77
(746.88) - (746.88)
1,567.31 43.58 1,610.89
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30 กันยายน 2561
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

หน่วย ะ ล้านบาท 

ผลประโยชน์ระยะยาว.อ่ืน
โครงการ เงินm m เท-น วันลาพักผ่อน ของที่ระลึก รวม ของที่ระลึก 1211
กองทน ความชอบ ที่ยังไม่ได้ .อา.ยุตรบ ทำงานครบ.
บำเหน็จ เม ื่อ ิเก ิษ ียณ อายุ ใช้สิทริ 6 0 จ 2 5 จ

ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2560 1,058.56 1,148.54 171.13 66.19 2,444.42 32.40 2,476.82
ต้นทุนบริการ 39.64 78.65 11.71 8.56 138.56 4.44 143.00
ต้นทุนดอกเบี้ย 13.24 24.65 3.67 2.61 44.17 1.14 45.31
ผลประโยชน์จ่าย (77.17) (62.74) (9.36) (5.45) (154.72) (4.02) (158.74)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (23.67) (48.68) (7.23) 42.13 (37.45) 19.99 (17.46)
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 1,010.60 1,140.42 169.92 114.04 2,434.98 53.95 2,488.93
หัก มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการ (827.58) - - - (827.58) - (827.58)
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 183.02 1,140.42 169.92 114.04 1,607.40 53.95 1,661.35

ค ่า ใ ซ ้จ ่า ย ท ี่ร ับ ร ู้ใ น ง บ ก ำ ไ ร ข า ด ท ุน เบ ็ด เส ร ็จ  ส ำห ร ับ ง ว ด ส า ม เด ือ น ม ีร า ย ล ะ เอ ีย ด ด ัง น ี้

หน่วย ะล้านบาท
3.1 มีนาคม .256.2

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

โครงการ เ!นุตเพ,แทน วันลาพักผ่อน ชองที่ระลึก รวม ชองที่ระลึก รวม
กองทุน ความชอบ ท่ี.ยังไม่ได้ อายุครบ ทำงานครบ
บำเหน็จ เม ึ่อ เกษ ียณอาย ใช้ลึทริ 60 จ 2 5 จ

งบกำไรขาดทุน

ต้นทุนบริการ 7.95 18.74 2.68 1.76 31.13 0.94 32.07

ต้นทุนดอกเบี้ย 3.18 7.14 1.04 0.59 11.95 0.26 12.21

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (2.66) - - - (2.66) - (2.66)

รวม 8.47 25.88 3.72 2.35 40.42 1.20 41.62

กำไรขาดทนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2.16) - - - (2.16) - (2.16)

รวม (2.16) . . (2.16) (2.16)

o J * 7 fr l
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หน่วย ะ ล้านบาท

31 มีนาคม 2561
ผลประโยชน่หลังออกจากงาน ผลประโยฟระยะยาวอ่ืน

โครงการ 
กองทน 

บำเหน็จ

นิ-นตอ-บ.แทน 
ความชอบ

เม ื่อเกษ ียณอาย ุ

วันลาฟักผ่อน 
ท ีย่ังไม่ได้ 
ใช้สิทธิ

ของที่.ระลึก 
อายครบ

6 0 จ

รวม ของที่ระลึก 
ทำงานครบ

2 5 จ

รวม

งบกำไรขาดทุน

ตันทุนบริการ 9.40 26.10 3.82 3.82 43.14 1.90 45.04

ตันทุนดอกเบี้ย 3.53 6.16 0.92 0.95 11.56 0.42 11.98

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (2.66) - - - (2.66) - (2.66)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 24.73 24.73

รวม 10.27 32.26 4.74 4.77 52.04 27.05 79.09

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1.27) 6.40 0.94 (52.22) (46.15) - (46.15)

รวม (1.27) 6.40 0.94 (52.22) (46.15) - (46.15)

ค่าใซ้จ่ายที่รับ ร ู้ในงบก ำไ รขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดหกเดือน ม รีายละเอียดดังน ี้

ผลประโยฃน่หลังออกจากงาน
31 มีนาคม 2562

หน่วย ะ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ล้านบาท

โครงการ 
กองทุน 
บำเหน็จ

เงินตอบแทบ 
ความชอบ 

เม ื่อ เกษ ียณอาย ุ

วันลาฟัก.ผ่อน 
ที่ยังไม่ได้ 
ใช้สิทธิ

ของท ีร่ะลึก 
อายครบ 

6 0 ป ี

รวม ของ . ท ี่ระลึก 
ทำงานครบ 

2 5 จ

รวม

งบกำไรขาดทน

ตันทุนบริการ 20.31 31.42 4.46 2.51 58.70 1.11 59.81

ตันทุนดอกเบี้ย 6.36 14.28 2.07 1.19 23.90 0.52 24.42

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (5.32) - - - (5.32) - (5.32)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (12.00) (12.00)

รวม 21.35 45.70 6.53 3.70 77.28 (10.37) 66.91

กำไรขาดทนเบ็ดเสร็จลื่น

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (9.06) (3.43) 3.75 24.87 16.13 16.13

รวม (9.06) (3.43) 3.75 24.87 16.13 - 16.13
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31 มีนาคม 2561
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

หน่วย ะ ล้านบาท 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

โครงการ เงินตอบแทน วันลาพักผ่อน ของที่ระลึก รวม ของที่ริะลึก รวม
ทสูงทน ความช?)บ ที่ยังไม่ได้ อายครบ ทำงานครบ
บำเหน็จ พ่ีรแเกพีย.ญอา-ยุ ใร้สิทริ 6 0 จ 25จ

งบกำไรขาดทน
ต้นทุนบริการ 22.15 39.57 5.89 4.78 72.39 2.61 75.00
ต้นทุนดอกเบี้ย 6.52 12.32 1.84 1.30 21.98 0.58 22.56
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ (5.24) - - (5.24) - (5.24)
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาลตริประกันภัย - - - 22.14 22.14

รวม 23.43 51.89 7.73 6.08 89.13 25.33 114.46

กำไรชาดทุนญ็ดเลร็จอื่น
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาลตริประกันภัย (3.65) 1.32 0.18 (47.27) (49.42) - (49.42)
รวม (3.65) 1.32 0.18 (47.27) (49.42) - (49.42)

รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุต ิธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงาน -- โครงการ
กองทุนบำเหน็จ

หน่วย ะ ล้านบาท
31 ม ี.ค. 2562 30 ก.ย, 25.61

ยอดยกมาต้นงวด 827.58 856.99
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ 5.32 10.69
จำนวนเงินท ี่ กปน. จ่ายสมทบ 17.81 37.07
ผลประโยชน์จ่าย (103.83) (77.17)
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 746.88 827.58

5.15 รายได้รอการรับร ู้ ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท

31 มีนาคม 2562
ยอดยกมา ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 61 เพิ่มิขึ้น รับร้เป็นรายได้ 31 ม ี.ค. 62

รายไต้รับบริจาครอการรับร ู้สินทรัพย์อื่น 13.29 3.42 (1.66) 15.05
รายได้รอการรับร ู้ - มาตรวัดนํ้า 1,425.56 168.96 (186.22) 1,408.30
รายได้รอการรับร ู้ - งานวางท่อภาครัฐ 322.42 7.50 (18.23) 311.69
รายไต้รอการรับรู้ - งานวางท่อเอกซน 4,214.19 393.76 (213.06) 4,394.89

รวม 5,975.46 573.64 (419.17) 6,129.93
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หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2561

ยอดยกมา ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 60 เพิ่มขึ้น รับร้เป็นรายได้ 30 ก.ย. 61

รายได้รับบริจาครอการรับรู้สินทรัพย์อื่น 16.41 - (3.12) 13.29
รายได้รอการรับรู้ - มาตรวัดนํ้า 1,495.02 310.89 (380.35) 1,425.56
รายได้รอการรับรู้ - งานวางท่อภาครัฐ 341.97 16.02 (35.57) 322.42
รายได้รอการรับรู้ - งานวางท่อเอกขน 3,913.50 705.69 (405.00) 4,214.19

รวม 5,766.90 1,032.60 (824.04) 5,975.46

5.16 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
'บ ej _ . d _ . oy •บณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 30 กันยายน 2561 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 104.93 ล้านบาท

และ 125.84 ล ้านบาท ตามลำดับ เป ็นเง ินท ี่ส ่วนราขการจ่ายสมทบเพ ื่อเป ็นค่าก่อสร้างงานวางท่อประปา 
ซึ่งการประปานครหลวงแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ โดยแสดงหักจากมูลค่า 
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่องานแล้วเสร็จในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการ
ใข้งานของสินทรัพย์ในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

5.17 หน้ีสินไม,หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

3 lJ ,f) ,_ 2 M 2
หน่วย ะ ล้านบาท 
30 ก.ย. 2561

เงินประกันตัวแทนอ่านมาตรและจัดเก็บ 22.65 21.46
เงินประกันค่างานและเงินประกันสัญญา 297.12 288.69

รวม 319.77 310.15

5.18 ทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทุน จำนวน 8,386.85 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนประเดิม จำนวน

1,192.71 ล้านบาท และทุนรับจากงบประมาณ จำนวน 7,194.14 ล้านบาท
5.19 วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใซ!ป สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย ะ ล้านบาท

งวดลามเดือน งวดหกเดือน
2562 2 5 M 2562 2561

ค่านํ้าดิบ 68.06 67.52 135.33 133.19
ค่าสารเคมี 54.36 62.34 119.27 153.24
ค่าไฟฟ้า 352.12 325.21 694.30 644.97
ค่าท่อและอุปกรณ์ซ่อมท่อแตกท่อรั่ว 40.57 53.11 84.79 102.15
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น 38.53 30.07 68.19 54.90

รวม 553.64 538.25 1,101.88 1,088.45

? J n r%
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5.20 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค ่าตอบแทนกรรมการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นส ุดวันที่ 31 มีนาคม 2 5 6 2  และ 2561 
จำนวน 5.58 ล้านบาท และ 3.91 ล้านบาท และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 8.99 ล้านบาท และ 
7.53 ล้านบาท เป็นค่าใซ้จ่ายของผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง

5.21 ค ่าใช ้จ ่ายดำเน ินงานอื่น  สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
งวดสามเดือน งวดหก.เดือน

2562 2551 2562 2561
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนมาตรวัดนํ้าและปรับปรุงประดูนํ้า 2.81 1.91 2.80 2.75
ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อแตกท่อรั่ว 79.30 62.93 107.28 92.68
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 48.92 47.58 92.99 85.78
ค่าจ้างเหมาแรงงาน 50.97 54.08 107.48 111.33
ค่าจ้างตัวแทนอ่านมาตรและรับเงิน 32.48 31.54 64.32 62.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 25.11 17.82 39.71 29.69
ค่าใช้จ่ายจากการหารายได้เสริม 1.22 0.48 2.23 7.92
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 73.46 83.22 596.61 141.85

รวม 314.27 299.56 1,013.42 534.60

5.22 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย ะ ล้านบาท
งวดสามเดือน งวดหกเดือน

2562 2561 2562 2561
เกิดฃี้นจริงระหว่างงวด

เงินกู้ 1.01 0.52 1.01 0.52
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ - 5.86 - (2.20)

ปรับมูลค่า ณ วันส้ินงวด
เงินกู้ 10.95 (19.06) (2.04) 12.69
Cross Currency Swap (9.72) 7.94 2.95 (5.30)

รวม 2.24 (4.74) 1.92 5.71
2-//7ท ?
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6. การเปีดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

กปน. ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ย (Plain Vanilla Cross Currency Swap : CCS) 
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 เพื่อลดความเลี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับเงินกู้สกุลเงินเยน 
วงเงินกู้ 11,706.00 ล ้านเยน โดยเบิกใช้เงินกู้ไปแล้วจำนวน 5 ,180 .74  ล ้านเยน และมีอายุส ัญญา 18.5 ปี 
ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนเงินด้นที่ได้รับ 5,180.74 ล้านเยน
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ต่อปี) 1.70
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสัญญา CCS 1 JPY = 0.334 THB
จำนวนเงินด้นที่ต้องจ่าย 1,730.37 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) 5.759

ญ วันท่ี 31 มีนาคม 2562
จำนวนเงินด้นคงเหลือ 1,540.21 ล้านเยน
อายุสัญญาคงเหลือ 5 .5 ปี
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ยตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 1 JPY = 0.283708 THB

7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
7.1 ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

7.1.1 การประปานครหลวง ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า SG-STPE สัญญาเลขที่ E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) 
ดำเนินงานจัดซื้อและติดต้ังเครื่องสูบนํ้า มูลค่างานตามสัญญาเปีนเงินทั้งสิ้น 274.05 ล้านบาท และ 407.64 ล้านเยน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 กปน. ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา เนื่องจากกิจการร่วมค้า 
SG-STPE ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญา แม้ว่า กปน. ได้ขยายอายุสัญญาออกไปอีก 
120 วันก็ตาม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ผู้รับจ้างได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ข ้อพ ิพาทหมายเลขดำท ี่ 6 6 /2 5 5 8  เรียกร้องให้ กปน. เพ ิกถอนการบอกเล ิกส ัญญาตามหนังส ือบอกเล ิก 
ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และงดเบี้ยปรับจำนวน 134.21 ล้านบาท โดยให้ผู้รับจ้างกลับเข้าทำงาน 
ตามสัญญาในส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้น และมีสิทธิได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือ เปีนเงิน 54.81 ล้านบาท พร้อมทั้งขำระ 
ค่าสินค้าอะไหล่ที่ส่งมอบแล้ว เปีนเงิน 5.05 ล้านบาท รวมเปีนเงิน 59.86 ล้านบาท นอกจากนี้ให้ กปน. ระงับ 
และ/หรือเพิกถอนคำสั่งเรื่องผู้รับจ้างละทิ้งงานตามสัญญาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้รับจ้างยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอข้อพิพาท โดยให้ กปน. 
ขำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเติม จำนวน 56.61 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116.47 ล้านบาท และ 81.53 ล้านเยน

สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกุมภาพันธ์ 2561
ขณะนี้เรื่องอย่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
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7.1.2 การประปานครหลวงได้ว่าจ้างบริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเน ียริ่ง คอรีปอเรขั่น จำกัด 
สัญญาเลขที่ S-BK-8 ดำเนินการจัดหาและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานผลิตนํ้าบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 วงเงินค่าก่อสร้างตาม 
สัญญา 140.50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ก ันยายน 2558  กปน. ได ้ม ีหน ังส ือแจ้งสงวนสิทธิขอเรียกเก็บค ่าปรับ 
งานล่าข้าจากบริษัท เอสที เพาเวอรี เอ็นจิเนิยริ่ง คอรีปอเรซั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 52.30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 บริษัท เอสที เพ าเวอร ี เอ ็นจ ิเน ียร ิ่ง คอรีปอเรขั่น จำกัด 
ได้ย ื่นดำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการข้อพ ิพาทหมายเลขดำที่ 7 7 /2 5 5 9  เรียกร้องให้ กปน. 
ขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา และพิจารณาลดค่าปรับลงเหลือในอัตราร้อยละ 10 โดยมีทุนทรัพย์ 
จำนวน 36.51 ล้านบาท

นัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

นัดสืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้องวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 วันท่ี 6 และ 8 
พฤศจิกายน 2561 และสืบพยานฝ่ายผู้คัดด้านวันที่ 9 และ 13 พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 2562

นัดสืบพยานวันที่ 1, 2 และ 8 กรกฎาคม 2562
ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

7.1.3 บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาซน) และซัลคอนเอ็นจิเนิยรื่ง เบอร์ฮาด ได้ยื่นคำเสนอข้อ 
พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 112/2560 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรียกร้องให้ 
การประปานครหลวงขยายระยะเวลาก่อสร้างถังเก็บนํ้าใสสำหรับสถานีสูบจ่ายนี้าเพซรเกษมและสถานีสูบจ่ายนี้า 
ราษฎร์บูรณะ และงานที่เก ี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีก เป ็นเวลา 478 วัน และให้คืนเงินค่าปรับแก่ผู้เร ียกร้องทั้งสอง 
เป็นจำนวนเงิน 42.02 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นด้นไป 
จนกว่าผู้คัดด้านจะขำระให้แก่ผู้เรียกร้องทั้งสองเสร็จสิ้น ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ G-PK/RB-8

อัยการยื่นดำคัดด้านเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
นัดสืบพยานฝ่ายผู้คัดด้านวันที่ 26 มีนาคม 2562 วันที่ 3 และ 5 เมษายน 2562
ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

7.2 คดีที่ กปน. ยื่นคำร้องเพิกถอนคำซี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
การประปานครหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาขน) สัญญาเลขที่ 

G-MC-7D/2 ก่อสร้างอุโมงค์ล่งนํ้า วงเงินค่าก่อสร้าง 1,142.00 ล้านบาท
เม ื่อว ัน ท ี่ 22  ม ิถ ุน ายน  2 5 5 3  ผ ู้ร ับ จ ้าง ไ ด ้ย ื่น ค ำ เส น อ ข ้อ พ ิพ าท ต ่อ ส ำน ัก งาน  

อนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 5/2553 เรียกร้องให้ กปน. ขดใข้ค่างาน 
เพิมตามสัญญา จำนวนทุนทรัพย์ 145.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจาก 
วันที่เสนอข้อพิพาทเป็นด้นไป จนกว่าจะขำระเงินครบล้วน

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการวิน ิจฉัยขี้ขาดให้ผ ู้ถ ูกเรียกร้องขำระเงิน 
จำนวน 8 .0 0  ล ้านบาท ให ้แก ่ผ ู้เร ียกร ้องภายใน  60 วัน น ับ แต ่ว ัน ถ ัดจากว ัน ท ี่ร ับ ท ราบ คำข ึ้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ หากพันระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกเรียกร้องยังมิได้ขำระเงินทั้งหมดหรีอบางส่วนให้แก่ 
ผู้เรียกร้อง ให้ผ ู้ถ ูกเรียกร้องขำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของด้นเงินที่ย ังด้างขำระดังกล่าว นับแต่ 
วันถัดจากวันครบกำหนดเป็นต้นไป จนกว่าจะขำระเสร็
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วันที่ 27 มกราคม 2560  กปน. ย ื่นคำร้องขอเพ ิกถอนคำฃ ี้ขาดของอน ุญาโตตุลาการ
ต่อศาลปกครองกลาง

ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
7.3 คดีที่สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแฟงและอนุญาโตตุลาการพิจารณา

7.3.1 กรมขลประทานเรียกร้องให้กรมทางหลวงขนบทและการประปานครหลวงร่วมกันรับผิด 
ซดใช้ค่าเสียหายจากการที่กำแพงฟ้องกันตลิ่งเกิดการเคลื่อนตัวและพังลงไปในคลองลัดโพธี้เปีนจำนวนเงิน 32.50 
ล้านบาท โดยสำนักงานการยุติการคำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการมีหนังสือที่ อส 0020(ยพ2)/14 ลงวันที่ 
11 มกราคม 2561 แจ้ง กปน. ให้ขี้แจงข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กปน. ให้ข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อัยการ
เจ้าของสำนวน

คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของอัยการเจ้าของสำนวน
7.3.2 การไพ่ฟ้านครหลวงเรียกร้องให้การประปานครหลวงขำระค่าจ้างปรับปรุงระบบ TIE LINE 

ไฟฟ้าด้าน 69 เควี พร้อมติดตั้งที่สถานีไพ่ฟ้าย่อย โรงงานผลิตนี้าสามเสนงวดสุดท้าย จำนวนเงิน 4.09 ล้านบาท 
โดยสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการมีหนังสือที่ อส 0020(ยพ !)/6 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2561 แจ้ง กปน. ให้ขี้แจงข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 กปน. มีหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าขี้แจงข้อเท็จจริง 
โดย กปน. ได้ขี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารให้แก่พนักงานอัยการแล้ว

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้นัดการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาขี้แจงข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 กปน. ทำคำยืนยันข้อเท็จจริงและขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

พร้อมนำพยานเข้าขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
สนง. การยุติฯ ขอให้ผู้แทนของ กปน. เข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติม ในวันที่ 24 เมษายน 2562
คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของอัยการเจ้าของสำนวน

7.4 คดีที่ กปน. ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมทั้งสิน 20 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้องประมาณ 197.34 ล้านบาท 
มีรายละเอียดดังนี้

7.4.1 คดีฟ้องผิดสัญญาจ้าง 2 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จำนวน 12.10 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลแพ่ง 1 คดี และศาลปกครองสูงสุด 1 คดี

7.4.2 คด ีฟ ้องละเม ิดเร ียกค ่าเส ียหาย 17 คดี ท ุนทรัพย์ตามฟ้อง จำนวน 185.22 ล ้านบาท 
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลขั้นต้น 2 คดี ศาลอุทธรณ์ 4 คดี ศาลปกครองกลาง 7 คดี ศาลปกครองสูงสุด 
2 คดี และศาลฎีกา 2 คดี

7.4.3 คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายอื่น  ๆ 1 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จำนวน 0.02 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

8. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผ้ว่าการการประปานครหลวงให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
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