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สวนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย  

 
1. ขอมูลทั่วไป 

 
1.1 ขอมูลบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

  
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 30/130 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 73210 
  โทรศัพท (+622) 811-7526, (+622) 811-7528, (+622) 811-8369 
  โทรสาร  (+622) 420-6064, (+622) 811-7687 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตจายนํ้าประปาท่ีมีกําลังการผลิตสูงสุดใน

ประเทศไทย  
เลขทะเบียนบริษัท  0107549000114 (เดิมเลขท่ี 1325/2543) 
Website : http://www.thaitap.com 
E-mail : contactus@thaitap.com 
ทุนจดทะเบียน : 3,990 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 3,990 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 1 บาท 

 

 1.2 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลว ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี ้

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 43 หมูท่ี 3 ถนนเชียงรากนอย-บางไทร ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี 12160 
  โทรศัพท (+622) 979-8530-2 
  โทรสาร  (+622) 979-8533 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหการประปาสวนภูมิภาค  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538063801 (เดิมเลขท่ี1277/2538) 
Website : http://www.ptw.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 1,200 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 1,200 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100 บาท 
จํานวนหุนท่ีถือ : 11,759,733 หุน 
อัตราการถือหุน : 98 % 
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ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 30/10 หมูท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 73210 
  โทรศัพท (+622)  811-991,0-2811-9904-5 
  โทรสาร  (+622)  811-9509 
ประเภทธุรกิจ : บริหารและจัดการระบบผลิตและจายนํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสยี 
เลขทะเบียนบริษัท  0105553002426  
Website : http://www.two.co.th 
E-mail : contact@two.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 60 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 60 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100 บาท 
จํานวนหุนท่ีถือ : 411,000 หุน 
อัตราการถือหุน : 68.5 % 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท (+622) 274-9771 
  โทรสาร  (+622) 274-9771 
ประเภทธุรกิจ : ถือหุนในบริษัทอืน่ (Holding Company) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554074200  
ทุนจดทะเบียน : 100 ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 100 ลานบาท 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 10 บาท 
จํานวนหุนท่ีถือ : 30,000,000 หุน 
อัตราการถือหุน : 30 % 
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 1.3  บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบยีนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
2/7 หมู 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน โครงการนอรธปารค 
ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท (+622) 596-9000 
โทรสาร  (+622) 832-4994-5 

หรือ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 2,4,7  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท(+622)  229-2800 
โทรสาร  (+622) 359-1259 

   
ผูสอบบัญช ี : บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (+622)  264-0777 
โทรสาร   (+622) 264-0789-90 

   
ท่ีปรึกษากฏหมาย : บริษัท เดอะลีจีสท จํากัด 

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท (+622) 636-1111 
โทรสาร  (+622) 636-0000 

 


