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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิหลัง
หักคาเสื่อมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 13,059.91 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

รายการ 
มูลคาสุทธิ 

หลังหักคาเสื่อม 
(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 397.53 เปนเจาของ หลักประกันการกูยืม1 
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  8,376.30 เปนเจาของ หลักประกันการกูยืม1 
เครื่องตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 12.90 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 5.13 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องมืออุปกรณ 5.20 เปนเจาของ ไมมี 
งานระหวางกอสราง 57.22 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 8,854.28   
    

วอเตอรโฟลว    
ที่ดิน 54.73 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องจักรและอุปกรณ 1.11 เปนเจาของ ไมมี 
อุปกรณสํานักงาน 1.10 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 0.37 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 57.31   
    

ประปาปทุมธานี    
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  4,134.41 เปนเจาของสิทธิ์ หลักประกันการกูยืม1 
เครื่องตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 1.82 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 5.73 เปนเจาของ ไมมี 
งานระหวางกอสราง 0.00 เปนเจาของ ไมมี 
รวม 4,141.96   
บีเจที    
เครื่องจักรและอุปกรณ 0.60 เปนเจาของ ไมมี 
อุปกรณสํานักงาน 1.77 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 3.56 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 0.43 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 6.36   
    

รวมทั้งหมด 13,059.91   
1    ทรัพยสินดังกลาวไดจดทะเบียนจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน (สินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปา) ไวกับผูใหกู เพื่อเปน

หลักประกันวงเงินกูระยะยาวใหกับกลุมผูใหกู 
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ทั้งนี้ รายละเอียดที่ต้ัง พ้ืนที่ใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการประปาของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย สรุปไดดังนี้ 

ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง 
โฉนดที่ดิน 
เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตนํ้า 
 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

56573 38 ไร  
81 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้าบางเลน 

43747 1 ไร 3 งาน  
51 ตร.วา 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ต.ไรขิง  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 30862 10 ไร 2 งาน 11 

ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ําพุทธ
มณฑล 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ํามหาชัย ต.นาดี 
อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 

81250 8 ไร เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองโยง 
อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 

10457 10 ไร 2 งาน 
54 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดันนํ้า 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองกระทุมแบน 
อ.กระทุมแบน  
จ.สมุทรสาคร 

5324 14 ไร 3 งาน 
64 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดันนํ้า 

 

สินทรัพยทีใ่ชในการผลิตน้ําประปาของบริษทัฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

โรงผลิตนํ้าประปา 
– หนวยผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลบ.ม./วัน 
– หนวยกําจัดตะกอน 
– ถังเก็บนํ้า ขนาด ความจุ 30,000 ลบม. 
– อาคารควบคุม – ระบบ SCADA 
– อาคารสูบจายน้ํา – เครื่องสูบนํ้า 5 ชุด ขนาดอัตราสูบ 3,500 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
– อาคารสารเคมี 
– เครื่องจักรอุปกรณตรวจวัด 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

เพื่อใชผลิตนํ้าประปา  และสงนํ้า
ตอไปที่สถานีจายน้ําพุทธมณฑล
และสถานีจายน้ํามหาชัย 

สถานีจายน้ําพุทธมณฑล  
– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 50,000 ลบ.ม. 
– เครื่องสูบนํ้า 10 เครื่อง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เครื่อง จํานวน 5 
เครื่อง และ อัตราการสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 5 เครื่อง 

ต.ไรขิง  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขต
พื้นท่ี อ.กระทุมแบน อ.พุทธมณฑล 
อ.สามพรานและ อ.นครชัยศรี และ 
เปนจุดพักและสูบสงตอใหสถานี
จายน้ํามหาชัย  
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สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

สถานีจายน้ํามหาชัย  
– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม. 
– เครื่องสูบนํ้า 4 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

ต.นาดี 
อ.เมือง
สมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าให กปภ.ใน   
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุม
แบนบางสวน 

ระบบทอสงนํ้าประธานและทอจายน้ําประปา  
– จาก โรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายน้ําพุทธมณฑล  
– จาก สถานีจายน้ําพุทธมณฑล ถึง สถานีจายน้ํามหาชัย 
– จากสถานีจายน้ําท้ังสองเชื่อมกับระบบทอบริการของ กปภ. 

ในพื้นท่ี          
จ.สมุทรสาคร  
และ             
จ.นครปฐม 

เพื่อเปนทางเดินนํ้าในการสง นํ้า
ระหวางโรงผลิตนํ้ากับสถานีจายน้ํา
ท้ังสองของบริษัทฯ และ สถานีจาย
นํ้ากับระบบทอบริการของ กปภ. 

 

ที่ดินของวอเตอรโฟลว 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดที่ดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

2728 14 ไร  3  งาน  
92 ตร.วา 

12886 10 ไร 

ท่ีดิน 
 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

2724 29 ไร 3 งาน 
1 ตร.วา 

เพื่อเปนพื้นท่ีกักเก็บตะกอนที่ได
จากการผลิต นํ้าประปาและ
สํารองสําหรับรองรับโครงการใน
อนาคต 

 

สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของ ประปาปทุมธาน ี

ที่ดินของ ประปาปทุมธาน ี 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดที่ดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตนํ้า 
 

ต.บานปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

837,9694,24245,880,882,885 45 ไร 4 ตร.วา  
 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ํา
ธรรมศาสตร 

ต.เชียงรากใหญ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

5644 6 ไร1 งาน29 
ตร.วา  

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํา
ธรรมศาสตร 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ํารังสิต ต.บางพูน 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

4731,52740 9 ไร12  
ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํา
รังสิต 

ท่ีดิน – สถานีจายน้ําปทุมธานี ต.สามโคก 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

13413,13414,23070 6 ไร 2 งาน 93.  
ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายน้ํา  
ปทุมธานี 

ท่ีดิน – บริเวณปลายทอลอด
แมนํ้า เจาพระยา  

ต.บานกระแชง 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

10772,10773 2 งาน 4 ตร.วา เพื่อใหทอลอดผานแมนํ้า
เจาพระยาจากโรงผลิตนํ้าไป
ยังสถานีจายน้ําปทุมธานี 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ต.บางพูด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

67043 1 ไร เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)  
 

  สวนที่ 2 หนาที่ 104 

ระบบผลิตและระบบสงน้ําของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย ที่ตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 
โรงผลิตน้าํประปา 
- หนวยผลิตน้ําประปา มีกําลังการผลิตสูงสดุ 388,000 ลบ.ม./วัน  
- หนวยกําจัดตะกอน 
- ถังเก็บน้ํา ขนาดความจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อาคารควบคุม- ระบบ SCADA 
- อาคารสูบจายน้าํ-เครื่องสูบน้ํา 4 ชุด ขนาดอัตราสูบที่ 4,167 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง 
- อาคารสารเคมี 
- เครื่องจักรอุปกรณตรวจวัด 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรากนอย-บางไทร 
ต.บานปทุม อ. สามโคก              
จ.ปทุมธาน ี

เพื่อใชผลิตน้ําประปาและสงน้ําประปา
ตอไปที่สถานีจายน้าํธรรมศาสคร สถานี
จายน้ํารังสิตและสถานีจายน้ําปทุมธาน ี

สถานีจายน้ํา ธรรมศาสตร 

- ถังเก็บน้ํา 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูที่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขตพี้นที่ 
อําเภอคลองหลวง และพื้นที่บางสวนใน
เขตจังหวัดอยุธยา 

สถานีจายน้ํา รังสิต 

- ถังเก็บน้ํา 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตาํบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขตพี้นที่ 
อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 

สถานีจายน้ํา ปทุมธานี 

- ถังเก็บน้ํา 1 ถัง ความจุ 24,000 ลบ.ม. 

- เครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 

หมูที่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธาน ี

เพื่อเปนสถานีจายน้ําใหกปภ.ในเขตพี้นที่
อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอาํเภอ
ลาดหลุมแกว 

ระบบทอสงน้ําประธานและทอจายน้ําประปา 
- จากโรงผลิตน้ํา ถึง สถานีจายน้ํารงัสิต 
- จากโรงผลิตน้ํา ถึง สถานีจายน้ําธรรมศาสตร 
- จากโรงผลิตน้ํา ถึง สถานีจายน้ําปทุมธานี  
- จากสถานีจายน้ําธรรมศาสตร ถงึ สถานีจายน้ํารังสิต  

ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนทางเดินน้ําในการสงน้ําระหวาง
โรงผลิตน้าํกับสถานีจายน้ํา 

 

ที่ดินของ บีเจที  

สินทรัพย ที่ตั้ง โฉนดที่ดิน 
เลขที ่

พื้นที ่ วัตถุประสงคการถือครอง 

-ไมมี- - - - - 

 

5.2 ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

(1) บริษัทฯ 

กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ เปนประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) ซึ่งแบงเปนความคุมครอง
ตอทรัพยสินอันเนื่องมาจากความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด และ ความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอนํ้าและถังอัด
ความดัน (Machinery Breakdown/ Boiler Insurance) และความเสียหายตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Interruption) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ56-1)  
 

  สวนที่ 2 หนาที่ 105 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทําประกันภัยความรับผิดตอสาธารณชน (Public Liability Insurance) (โปรดดูสรุปสาระสําคัญของ
สัญญาประกันภัย ในสวนที่ 2-13) 

 บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 

ความคุมครองตอทรัพยสิน 5,605 ลานบาท 3,262 ลานบาท 

ความคุมครองความเสียหายตอเนื่องทางธุรกิจ 1,500 ลานบาท 1,170 ลานบาท 

ความรับผิดตอสาธารณชน ไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอ  
ความเสียหาย 1 ครั้ง 

ไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอ  
ความเสียหาย 1 ครั้ง 

 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นวาจะกอใหเกิด
ประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการหารายได และเพิ่มความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทรวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงต้ังตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปน
กรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางที่
เหมาะสม และ เกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ ในภาพรวม  

ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือ  

1) วอเตอรโฟลว ซึ่งเปนผูดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา โดยณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ แตงต้ังผูบริหารของบริษัทฯ 2 ทาน คือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายสหชยั 
เฮงตระกูล ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว  

2) ประปาปทุมธานี ผูผลิตและจายน้ําประปาในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
98.0 ซึ่งบริษัทฯ แตงต้ังกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 5 ทาน คือ นายเตชะพิทย แสงสิงแกว นายไพรัช เมฆอาภรณ นาย    
โตโมอะกิ มัตสุโมโต นายสมโพธิ ศรีภูมิ นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว 

3) บีเจที ผูดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตน้ําประปา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประปา
ปทุมธานี ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ แตงต้ังผูบริหารของบริษัทฯ 2 ทาน คือ นายสหชัย เฮงตระกูล และนายสมเกียรติ     
ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว 

 


