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5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

   ทรัพย์สนิถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมลูค่าสทุธิหลงั

หกัคา่เส่ือมราคาสะสม ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 13,226.05 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายการ 

มูลค่าสุทธิ 

หลังหกัค่าเส่ือม 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

บริษัทฯ    

ท่ีดิน 425.94 เป็นเจ้าของ  ไม่มี 

สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปา  8,293.48  เป็นเจ้าของ  ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 5.55 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 12.69 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

เคร่ืองมืออปุกรณ์ 48.74 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 0.0 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

คา่ท่ีปรึกษาอ่ืน  13.60  ไม่มี 

คา่สิทธิในการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา    

   และการให้บริการบําบดันํา้เสีย 1,304.16 เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 10,104.16   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์    

ท่ีดิน 54.73 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 2.90 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 6.77 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 11.35 เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 75.75   
    

ประปาปทมุธานี    

สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปา  3, 040.78 เป็นเจ้าของสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 4.34 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 1.02 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 
3,046.14 

  
   

รวมทัง้หมด 13,226.05   

 

ทัง้นี ้ รายละเอียดท่ีตัง้ พืน้ท่ีใช้งาน และวตัถปุระสงค์การถือครองสินทรัพย์ที่สําคญัในการดําเนินกิจการประปาของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้
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ที่ดนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ที่ตัง้ 
โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 
พืน้ที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตนํา้ 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  

81 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของโรงผลิตนํา้บางเลน 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ต.ไร่ขิง  

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

43747 1 ไร่ 3 งาน  

51 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล 

30862 10 ไร่ 2 งาน 11 

ตร.วา 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 

81250 8 ไร่  เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 

48128 8 ไร่ 287 ตร.วา เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้มหาชยั ต.นาดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสาคร 

173680 11.5 ตร.วา เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

ท่ีดิน – สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ ต.คลองโยง 

อ.พทุธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งาน 

54 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้คลองโยง 

ท่ีดิน – สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ ต.คลองกระทุ่มแบน 

อ.กระทุม่แบน  

จ.สมทุรสาคร 

5324 14 ไร่ 3 งาน 

64 ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้กระทุ่มแบน 

 

สนิทรัพย์ที่ใช้ในการผลตินํา้ประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ที่ตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลิตนํา้ประปา 

– หน่วยผลิตนํา้ประปา มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม./วนั 

– หน่วยกําจดัตะกอน 

– ถงัเก็บนํา้ ขนาด ความจ ุ30,000 ลบม. 

– อาคารควบคมุ – ระบบ SCADA 

– อาคารสบูจ่ายนํา้ – เคร่ืองสบูนํา้ 5 ชดุ ขนาดอตัราสบู 3,500 ลบ.ม./ชม./

เคร่ือง 

– อาคารสารเคมี 

– เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

เพ่ือใช้ผลิตนํา้ประปา และส่งนํา้ต่อไปท่ี

สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑลและสถานีจ่าย

นํา้มหาชยั 

สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล  ต.ไร่ขิง  เพ่ือเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขต
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สินทรัพย์ ที่ตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 50,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบนํา้ 10 เคร่ือง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

จํานวน 5 เคร่ือง และ อตัราการสบู 1,530 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 5 เคร่ือง 

อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

พืน้ท่ี อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล อ.

สามพรานและ อ.นครชัยศรี และ เป็น

จุดพักและสูบส่งต่อให้สถานีจ่ายนํา้

มหาชยั  

สถานีจ่ายนํา้มหาชยั  

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูนํา้ 4 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 2,664 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

ต.นาดี 

อ.เมืองสมทุรสาคร  

จ.สมทุรสาคร 

เ พ่ื อ เ ป็นสถานีจ่ าย นํ า้ ใ ห้  กปภ . ใน        

อ.เมืองสมทุรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน

บางสว่น 

ระบบทอ่สง่นํา้ประธานและทอ่จ่ายนํา้ประปา  

– จาก โรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล  

– จาก สถานีจ่ายนํา้พทุธมณฑล ถงึ สถานีจ่ายนํา้มหาชยั 

– จากสถานีจ่ายนํา้ทัง้สองเช่ือมกบัระบบทอ่บริการของ กปภ. 

ในพืน้ท่ี                      

จ.สมทุรสาคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นทางเดินนํา้ในการส่งนํา้ระหว่าง

โรงผลิตนํา้กับสถานีจ่ายนํา้ทัง้สองของ

บริษัทฯ และ สถานีจ่ายนํา้กับระบบท่อ

บริการของ กปภ. 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้เสีย ในพืน้ท่ีนิคม

อตุสาหกรรม          

บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยา 

เพ่ือใช้ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาและ

การให้บริการบําบัดนํ า้ เ สียในนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอิน 

สถานีจ่ายนํา้คลองโยง 

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 36,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูนํา้  5 เคร่ือง  ขนาดการอตัราสบู 4,688 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พทุธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขต

พืน้ ท่ี อ .กระทุ่มแบน อ .พุทธมณฑล     

อ.สามพรานและ อ.นครชยัศรี และ เป็น

จุดพักและสูบส่งต่อให้สถานีจ่ายนํา้

มหาชยั 

สถานีจ่ายนํา้กระทุม่แบน 

– ถงัเก็บนํา้ 2 ถงั ความจรุวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูนํา้  4 เคร่ือง  ขนาดการอตัราสบู 2,778 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุม่แบน 

จ.สมทุรสาคร 

เ พ่ื อ เ ป็นสถานีจ่ าย นํ า้ ใ ห้  กปภ . ใน        

อ.เมืองสมทุรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน

บางสว่น 

 

ที่ดนิของไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ 

สินทรัพย์ ที่ตัง้ โฉนดที่ดิน เลขที่ พืน้ที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บางระกํา  

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

2728 14 ไ ร่  3  งาน  

92 ตร.วา 

เพ่ือเป็นพืน้ท่ีกกัเก็บตะกอนท่ีได้

จากการผลิตนํ า้ประปาและ

สํารองสําหรับรองรับโครงการใน

อนาคต 
12886 10 ไร่ 

2724 29 ไร่ 3 งาน 

1 ตร.วา 

 

 

 

 

 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)  

 
  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 78 

สนิทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาของ ประปาปทุมธานี 

ที่ดนิของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ที่ตัง้ โฉนดที่ดิน เลขที่ พืน้ที่ วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตนํา้ 

 

ต.บ้านปทมุ 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

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

 

เป็นท่ีตัง้ของโรงผลิตนํา้ 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้

ธรรมศาสตร์ 

ต.เชียงรากใหญ่ 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

5644 6 ไร่1 งาน    

29 ตร.วา  

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้

ธรรมศาสตร์ 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้รังสิต ต.บางพนู 

อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

4731,52740 9 ไร่12  

ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้

รังสิต 

ท่ีดิน – สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี ต.สามโคก 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

13413,13414,23070 6 ไร่ 2 งาน 93.  

ตร.วา 

เป็นท่ีตัง้ของสถานีจ่ายนํา้  

ปทมุธานี 

ท่ีดิน – บริเวณปลายทอ่ลอด

แมนํ่า้เจ้าพระยา  

ต.บ้านกระแชง 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

10772,10773 2 งาน 4 ตร.วา เพ่ือให้ท่อลอดผ่านแมนํ่า้

เจ้าพระยาจากโรงผลิตนํา้ไป

ยงัสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี 

ท่ีดิน – สถานีเพ่ิมแรงดนั 

(Booster Pump Station) 

ต.บางพดู 

อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

67043 1 ไร่ เป็นท่ีตัง้ของสถานีเพ่ิมแรงดนั 

(Booster Pump Station) 

 

ระบบผลติและระบบส่งนํา้ของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ที่ตัง้ วตัถปุระสงค์การถือครอง 

โรงผลิตนํา้ประปา 

-  หน่วยผลิตนํา้ประปา มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 388,000 ลบ.ม./วนั  

- หน่วยกําจดัตะกอน 

- ถงัเก็บนํา้ ขนาดความจ ุ 7,000 ลบ.ม. 

- อาคารควบคมุ- ระบบ SCADA 

- อาคารสบูจ่ายนํา้-เคร่ืองสบูนํา้ 4 ชดุ ขนาดอตัราสบูท่ี 4,167 ลบ.ม./ชม./    

เคร่ือง 

- อาคารสารเคมี 

- เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 

 

43 ม.3 ถ.เชียงรากน้อย-บางไทร 

ต.บ้านปทมุ อ. สามโคก              

จ.ปทมุธานี 

เพื่อใช้ผลิตนํา้ประปาและสง่นํา้ประปา

ตอ่ไปที่สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสคร์ สถานี

จ่ายนํา้รังสิตและสถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี 

สถานีจ่ายนํา้ ธรรมศาสตร์ 

- ถงัเก็บนํา้ 1 ถงั ความจ ุ30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูนํา้ 3 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมูท่ี่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม

ประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอ

สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 

อําเภอคลองหลวง และพืน้ที่บางสว่นใน

เขตจงัหวดัอยธุยา 

สถานีจ่ายนํา้ รังสิต 

- ถงัเก็บนํา้ 1 ถงั ความจ ุ30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูนํา้ 3 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมูท่ี่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม

ประชากร ตาํบลบ้านปทมุ อําเภอ

สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 

อําเภอธญับรีุ และอําเภอลําลกูกา 

สถานีจ่ายนํา้ ปทมุธานี 

 - ถงัเก็บนํา้ 1 ถงั ความจ ุ24,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูนํา้ 3 เคร่ือง ขนาดอตัราสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

 

หมูท่ี่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม

โคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นสถานีจ่ายนํา้ให้กปภ.ในเขตพีน้ที่

อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอาํเภอ

ลาดหลมุแก้ว 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)  

 
  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 79 

ระบบทอ่สง่นํา้ประธานและทอ่จ่ายนํา้ประปา 

- จากโรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้รังสิต 

- จากโรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ 

- จากโรงผลิตนํา้ ถงึ สถานีจ่ายนํา้ปทมุธานี  

- จากสถานีจ่ายนํา้ธรรมศาสตร์ ถงึ สถานีจา่ยนํา้รังสิต  

ในพืน้ที่ จงัหวดัปทมุธานี เพื่อเป็นทางเดินนํา้ในการสง่นํา้ระหวา่ง

โรงผลิตนํา้กบัสถานีจา่ยนํา้ 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวกบันํา้ พลงังาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมรายได้นอกเหนือจากรายได้ท่ีมา

จากธุรกิจนํา้ประปา ทัง้นี ้ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดงักล่าว บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไป

เป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือกํากบัดแูลการดําเนินงานบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที่

เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภาพรวม  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 

1) บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  

ประปาปทมุธานี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายนํา้ประปาให้ กปภ. ในเขตพืน้ที่ จ.ปทมุธานี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 98.0 ของทนุชําระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ท่าน คือ 

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายสมโพธิ ศรีภมิู และนายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในบริษัทย่อยดงักลา่ว 

2) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั  

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจดัการ และซ่อมบํารุงระบบผลิตนํา้ประปาให้บริษัทฯ ประปา

ปทมุธานี และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และประปาปทมุธานี ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 68.5 

และร้อยละ 31.5 ของทนุชําระแล้วตามลําดบั โดยบริษัทฯ แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายสมโพธิ ศรีภมิู และนาย

สมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยดงักลา่ว  

3) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (CKP)  

CKP ประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจบุนั CKP ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 

30 ของทนุชําระแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือนายสมโพธิ ศรีภมิู ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

ร่วมดงักลา่ว 


	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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