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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิหลัง
หักคาเสื่อมราคาสะสม ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 13,877.85 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

รายการ 
มูลคาสุทธิ 

หลังหักคาเสื่อม 
(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 425.94 เปนเจาของ  ไมมี 
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  8,647.16 เปนเจาของ  ไมมี 
เคร่ืองตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 10.34 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 16.65 เปนเจาของ ไมมี 
เคร่ืองมืออุปกรณ 45.04 เปนเจาของ ไมมี 
งานระหวางกอสราง 1.83 เปนเจาของ ไมมี 
คาที่ปรึกษาอื่น  13.96  ไมมี 
คาสิทธิในการผลิตและจําหนายน้ําประปา    
   และการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 1,333.83 เปนเจาของสิทธิ์ ไมมี 

รวม 10,494.75   
    

ไทยวอเตอร (โอเปอเรช่ันส)    
ที่ดิน 54.73 เปนเจาของ ไมมี 
เคร่ืองตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 0.76 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 7.75 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 63.24   
    

ประปาปทุมธานี    
สินทรัพยในการผลติน้ําประปา  3,315.32 เปนเจาของสิทธิ์ ไมมี 
เคร่ืองตกแตง และ อุปกรณสํานักงาน 2.08 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 2.46 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 3,319.86   
    

รวมท้ังหมด 13,877.85   

 

ท้ังน้ี รายละเอียดท่ีต้ัง พ้ืนท่ีใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยท่ีสําคัญในการดําเนินกิจการประปาของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย สรุปไดดังน้ี 
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ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง 
โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตนํ้า 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร  

81 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้าบางเลน 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ต.ไรขิง  

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

43747 1 ไร 3 งาน  

51 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล 

30862 10 ไร 2 งาน 11 
ตร.วา 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ามหาชัย ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 

81250 8 ไร  เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ามหาชัย ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 

48128 8 ไร 287 ตร.วา เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ามหาชัย ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 

173680 11.5 ตร.วา เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ามหาชัย 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร 2 งาน 

54 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้าคลองโยง 

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ้า ต.คลองกระทุมแบน 

อ.กระทุมแบน  

จ.สมุทรสาคร 

5324 14 ไร 3 งาน 

64 ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้ากระทุมแบน 

 

สินทรัพยทีใ่ชในการผลิตน้ําประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

โรงผลิตนํ้าประปา 

– หนวยผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน 

– หนวยกําจัดตะกอน 

– ถังเก็บนํ้า ขนาด ความจุ 30,000 ลบม. 

– อาคารควบคุม – ระบบ SCADA 

– อาคารสูบจายนํ้า – เคร่ืองสูบนํ้า 5 ชุด ขนาดอัตราสูบ 3,500 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

– อาคารสารเคมี 

– เคร่ืองจักรอุปกรณตรวจวัด 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

เพื่อใชผลิตนํ้าประปา และสงนํ้า
ตอไปท่ีสถานีจายนํ้าพุทธมณฑล
และสถานีจายนํ้ามหาชัย 
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สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 

สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล  

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 50,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า 10 เคร่ือง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง จํานวน 
5 เคร่ือง และ อัตราการสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 5 เคร่ือง 

ต.ไรขิง  

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ใน
เขตพื้นท่ี อ.กระทุมแบน อ.พุทธ
มณฑล อ.สามพรานและ อ.นครชัย
ศรี และ เปนจุดพักและสูบสงตอให
สถานีจายนํ้ามหาชัย  

สถานีจายนํ้ามหาชัย  

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า 4 เคร่ือง ขนาดอัตราสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

ต.นาดี 

อ.เมืองสมุทรสาคร  

จ.สมุทรสาคร 

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

ระบบทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าประปา  

– จาก โรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล  

– จาก สถานีจายนํ้าพุทธมณฑล ถึง สถานีจายนํ้ามหาชัย 

– จากสถานีจายนํ้าท้ังสองเช่ือมกับระบบทอบริการของ กปภ. 

ในพื้นท่ี                 
จ.สมุทรสาคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพื่อเปนทางเดินนํ้าในการสงนํ้า
ระหวางโรงผลิตนํ้ากับสถานีจายนํ้า
ท้ังสองของบริษัทฯ และ สถานีจาย
นํ้ากับระบบทอบริการของ กปภ. 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย ในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรม       
บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อใชผลิตและจําหนายนํ้าประปา
และการใหบริการบําบัดนํ้าเสียใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

สถานีจายนํ้าคลองโยง 

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 36,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า  5 เคร่ือง  ขนาดการอัตราสูบ 4,688 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพื่อเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ใน
เขตพื้นท่ี อ.กระทุมแบน อ.พุทธ
มณฑล อ.สามพรานและ อ.นครชัย
ศรี และ เปนจุดพักและสูบสงตอให
สถานีจายนํ้ามหาชัย 

สถานีจายนํ้ากระทุมแบน 

– ถังเก็บนํ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํ้า  4 เคร่ือง  ขนาดการอัตราสูบ 2,778 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุมแบน 

จ.สมุทรสาคร 

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

ที่ดินของไทยวอเตอรโอเปอเรช่ันส 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

2728 14 ไร  3  งาน  
92 ตร.วา 

เพื่อเปนพื้นท่ีกักเก็บตะกอนท่ีได
จากการผลิต นํ้าประปาและ
สํารองสําหรับรองรับโครงการใน
อนาคต 

12886 10 ไร 

2724 29 ไร 3 งาน 

1 ตร.วา 
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สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของ ประปาปทุมธาน ี

ที่ดินของ ประปาปทุมธาน ี 

สินทรัพย ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พ้ืนท่ี วัตถุประสงคการถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตนํ้า 

 

ต.บานปทุม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

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

 

เปนท่ีต้ังของโรงผลิตนํ้า 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้า
ธรรมศาสตร 

ต.เชียงรากใหญ 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

5644 6 ไร1 งาน29 
ตร.วา  

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้า
ธรรมศาสตร 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้ารังสิต ต.บางพูน 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

4731,52740 9 ไร12  

ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้า
รังสิต 

ท่ีดิน – สถานีจายนํ้าปทุมธานี ต.สามโคก 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

13413,13414,23070 6 ไร 2 งาน 93.  

ตร.วา 

เปนท่ีต้ังของสถานีจายนํ้า  
ปทุมธานี 

ท่ีดิน – บริเวณปลายทอลอด
แมนํ้าเจาพระยา  

ต.บานกระแชง 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

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

ท่ีดิน – สถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ต.บางพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

67043 1 ไร เปนท่ีต้ังของสถานีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ระบบผลิตและระบบสงน้ําของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการถือครอง 
โรงผลิตนํ้าประปา 
-  หนวยผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสดุ 388,000 ลบ.ม./วัน  
- หนวยกําจัดตะกอน 
- ถังเก็บนํ้า ขนาดความจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อาคารควบคุม- ระบบ SCADA 
- อาคารสูบจายนํ้า-เครื่องสูบนํ้า 4 ชุด ขนาดอัตราสูบท่ี 4,167 ลบ.ม./ชม./    
เครื่อง 

- อาคารสารเคมี 
- เครื่องจักรอุปกรณตรวจวัด 
 

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

เพ่ือใชผลิตนํ้าประปาและสงนํ้าประปา
ตอไปที่สถานีจายนํ้าธรรมศาสคร สถานี
จายนํ้ารังสิตและสถานีจายนํ้าปทุมธานี 

สถานีจายนํ้า ธรรมศาสตร 

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

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

หมูท่ี 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ในเขตพ้ีนท่ี 
อําเภอคลองหลวง และพ้ืนท่ีบางสวนใน
เขตจังหวัดอยุธยา 

สถานีจายนํ้า รังสิต 

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

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

หมูท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตาํบลบานปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ในเขตพ้ีนท่ี 
อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา 

สถานีจายนํ้า ปทุมธานี 

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

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

หมูท่ี 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนสถานีจายนํ้าใหกปภ.ในเขตพ้ีนท่ี
อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอาํเภอ
ลาดหลุมแกว 
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ระบบทอสงนํ้าประธานและทอจายนํ้าประปา 
- จากโรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้ารงัสิต 
- จากโรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้าธรรมศาสตร 
- จากโรงผลิตนํ้า ถึง สถานีจายนํ้าปทุมธานี  
- จากสถานีจายนํ้าธรรมศาสตร ถงึ สถานีจายนํ้ารังสิต  

ในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนทางเดินนํ้าในการสงนํ้าระหวาง
โรงผลิตนํ้ากับสถานีจายนํ้า 

 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนท่ีนอกเหนือจากการเปนผูผลิตและจําหนายนํ้าประปาเทาน้ัน โดยบริษัทฯ ยังไดมุงการลงทุน
ไปยังธุรกิจดานพลังงานและส่ิงแวดลอม ท่ีบริษัทฯ เห็นวาจะกอใหเกิดประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมรายได และเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในการบริหารงานของบริษัท
รวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงต้ังตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปนกรรมการในบริษัทน้ันๆ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
กํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และ เกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ 
ในภาพรวม  

ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท และลงทุนในบริษัทรวม 1 บริษัท คือ  

1) ประปาปทุมธานี ผูผลิตและจายนํ้าประปาในเขตพ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
98.0 ซึ่งบริษัทฯ แตงต้ังกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 4 ทาน คือ นายเตชะพิทย แสงสิงแกว นายไพรัช เมฆอาภรณ         
นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว 

2) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการดําเนินงานของ
กลุมบริษัท โดยการควบรวมบริษัทยอยสองบริษัทไดแก บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด และบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (เปนบริษัทยอย
ท่ีถือหุนโดยบริษัทประปาปทุมธานี จํากัด ในอัตรารอยละ 100) ในราคามูลคาสุทธิตามบัญชีของทั้งสองบริษัท โดยจัดต้ังเปนบริษัท
ใหมคือ บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด และรับไปซึ่งทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัท บีเจที      
วอเตอร จํากัด และบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด การควบรวมดังกลาวแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2553 โดยบริษัท ไทยวอเตอร            
โอเปอเรชั่นส จํากัด ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทใหมกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี  8 มกราคม 2553 ซึ่งมีผลใหบริษัท บีเจที        
วอเตอร จํากัด และบริษัท วอเตอรโฟล จํากัด สิ้นสุดสภาพนิติบุคคลในวันเดียวกัน ผลจากการควบรวมบริษัทดังกลาวทําใหสัดสวน
การลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด เปลี่ยนไปจากรอยละ 100.00 เปนรอยละ 68.50  ซึ่งเปนผูดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการ และซอมบํารุงระบบผลิตนํ้าประปา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทฯ แตงต้ัง
ผูบริหารของบริษัทฯ 2 ทาน คือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
ดังกลาว  

 3) เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 บริษัท ฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ( CKP)  จากบริษัท ช.การ
ชาง จํากัด ( มหาชน ) ( “CK”)  จํานวน 1,100,000 หุน  บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด ( มหาชน ) ( “BECL”) จํานวน  
1,200,0000 หุน และ บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด ( “BLDC” ) จํานวน 699,999 หุน  ซึ่งเม่ือรวมกับหุนเดิมท่ีถืออยูแลว 1 หุน  
ทําใหบริษัท ฯ ถือหุนรวม 3,000,000 หุน ท่ีราคา 10 บาท มูลคารวมท้ังสิ้น 30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนเงินทุน
จดทะเบียน 100 ลาน บาท   ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของ CKP มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 
ลานบาท เปน 9,200 ลานบาท  ดังน้ันเพ่ือเปนการรักษาสัดสวนการถือหุนใน CKP ในสัดสวนรอยละ 30 บริษัท ฯ จะตองซื้อหุน
เพ่ิมทุนของ CKP จํานวนรวมไมเกิน 273,000,000 หุนซึ่งเม่ือรวมกับหุนท่ีบริษัทฯไดมากอนหนาน้ีจํานวน 3,000,000 หุนจะทําให
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บริษัท ฯ ถือหุนรวมท้ังสิ้น 276,000,000 หุน  หรือคืดเปนรอยละ 30 ของหุนจดทะเบียจํานวน 920,000,000 หุน  ท้ังน้ีบริษัท ฯ 
ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนเปนท่ีเรียบรอยแลว โดย CKP มีแผนที่จะจดทะเบียนเพ่ิมทุนในป 2555 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จดทะเบียนจัดต้ังขึ้น
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมธุรกิจพลังงานไฟฟาภายใตการถือหุนของ 
บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)  

 

 


