บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

5. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรั พย์ สนิ ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าสุทธิหลัง
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ เท่ากับ 13,226.05 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายการ
บริ ษัทฯ
ที่ดิน
สินทรัพย์ในการผลิตนํ ้าประปา
เครื่ องตกแต่ง และ อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องมืออุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้ าง
ค่าที่ปรึกษาอื่น
ค่าสิทธิในการผลิตและจําหน่ายนํ ้าประปา
และการให้ บริ การบําบัดนํ ้าเสีย
รวม
ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์
ที่ดิน
เครื่ องตกแต่ง และ อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
ประปาปทุมธานี
สินทรัพย์ในการผลิตนํ ้าประปา
เครื่ องตกแต่ง และ อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
รวมทังหมด
้

มูลค่ าสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่อม
(ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

425.94
8,293.48
5.55
12.69
48.74
0.0
13.60

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1,304.16
10,104.16

เป็ นเจ้ าของสิทธิ์

ไม่มี

54.73
2.90
6.77
11.35
75.75

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของสิทธิ์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3, 040.78
4.34
1.02

เป็ นเจ้ าของสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3,046.14
13,226.05

ทังนี
้ ้ รายละเอียดที่ตงั ้ พื ้นที่ใช้ งาน และวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ที่สําคัญในการดําเนินกิจการประปาของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สรุปได้ ดงั นี ้

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 75

บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ดนิ ของบริษัทฯ
สินทรัพย์
ที่ดิน - โรงผลิตนํ ้า

ที่ตงั ้
ต.บางระกํา

โฉนดที่ดิน
เลขที่

พืน้ ที่

56573

38 ไร่

อ.บางเลน

วัตถุประสงค์ การถือครอง
เป็ นที่ตงของโรงผลิ
ั้
ตนํ ้าบางเลน

81 ตร.วา

จ.นครปฐม
ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้าพุทธมณฑล

ต.ไร่ขิง

43747

1 ไร่ 3 งาน

อ.สามพราน

ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้ามหาชัย

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้าพุทธมณฑล

51 ตร.วา

จ.นครปฐม

30862

10 ไร่ 2 งาน 11
ตร.วา

ต.นาดี

81250

8 ไร่

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้ามหาชัย

48128

8 ไร่ 287 ตร.วา

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้ามหาชัย

173680

11.5 ตร.วา

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้ามหาชัย

10457

10 ไร่ 2 งาน

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้าคลองโยง

อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้ามหาชัย

ต.นาดี
อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้ามหาชัย

ต.นาดี
อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ ้า

ต.คลองโยง
อ.พุทธมณฑล

54 ตร.วา

จ.นครปฐม
ที่ดิน – สถานีเพิ่มแรงดันนํ ้า

ต.คลองกระทุ่มแบน

5324

14 ไร่ 3 งาน

อ.กระทุม่ แบน

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้ากระทุ่มแบน

64 ตร.วา

จ.สมุทรสาคร

สินทรั พย์ ท่ใี ช้ ในการผลิตนํา้ ประปาของบริษัทฯ
สินทรัพย์

ที่ตัง้

วัตถุประสงค์ การถือครอง

โรงผลิตนํ ้าประปา
ต.บางระกํา
– หน่วยผลิตนํ ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน
อ.บางเลน
– หน่วยกําจัดตะกอน
จ.นครปฐม
– ถังเก็บนํ ้า ขนาด ความจุ 30,000 ลบม.
– อาคารควบคุม – ระบบ SCADA
– อาคารสูบจ่ายนํ ้า – เครื่ องสูบนํ ้า 5 ชุด ขนาดอัตราสูบ 3,500 ลบ.ม./ชม./
เครื่ อง
– อาคารสารเคมี
– เครื่ องจักรอุปกรณ์ตรวจวัด

เพื่อใช้ ผลิตนํ ้าประปา และส่งนํ ้าต่อไปที่
สถานีจ่ายนํ ้าพุทธมณฑลและสถานีจ่าย
นํ ้ามหาชัย

สถานีจ่ายนํ ้าพุทธมณฑล

เพื่ อ เป็ นสถานี จ่ า ยนํ า้ ให้ ก ปภ.ในเขต

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ56-1)

ต.ไร่ขิง

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 76

บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
สินทรัพย์

ที่ตัง้

วัตถุประสงค์ การถือครอง
พืน้ ที่ อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล อ.
สามพรานและ อ.นครชัยศรี และ เป็ น
จุ ด พั ก และสู บ ส่ ง ต่ อ ให้ สถานี จ่ า ยนํ า้
มหาชัย

อ.สามพราน
– ถังเก็บนํ ้า 2 ถัง ความจุรวม 50,000 ลบ.ม.
– เครื่ องสูบนํ า้ 10 เครื่ อง – ขนาดการอัตราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เครื่ อ ง จ.นครปฐม
จํานวน 5 เครื่ อง และ อัตราการสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เครื่ อง 5 เครื่ อง
สถานีจ่ายนํ ้ามหาชัย
– ถังเก็บนํ ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม.
– เครื่ องสูบนํ ้า 4 เครื่ อง ขนาดอัตราสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เครื่ อง

ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

เพื่ อ เป็ นสถานี จ่ า ยนํ า้ ให้ กปภ.ใน
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน
บางส่วน

ระบบท่อส่งนํ ้าประธานและท่อจ่ายนํ ้าประปา
– จาก โรงผลิตนํ ้า ถึง สถานีจ่ายนํ ้าพุทธมณฑล
– จาก สถานีจ่ายนํ ้าพุทธมณฑล ถึง สถานีจ่ายนํ ้ามหาชัย
– จากสถานีจ่ายนํ ้าทังสองเชื
้
่อมกับระบบท่อบริ การของ กปภ.

ในพื ้นที่
จ.สมุทรสาคร
และ จ.นครปฐม

เพื่อเป็ นทางเดินนํ ้าในการส่งนํ ้าระหว่าง
โรงผลิตนํา้ กับสถานีจ่ายนํา้ ทังสองของ
้
บริ ษัทฯ และ สถานีจ่ายนํา้ กับระบบท่อ
บริ การของ กปภ.

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ ้าประปาและการให้ บริ การบําบัดนํ ้าเสีย

ในพื ้นที่นิคม
อุตสาหกรรม
บางปะอิน
จ.พระนครศรี อยุธยา

เพื่อใช้ ผลิตและจําหน่ายนํา้ ประปาและ
การให้ บริ การบํ า บั ด นํ า้ เสี ย ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปะอิน

สถานีจ่ายนํ ้าคลองโยง
– ถังเก็บนํ ้า 2 ถัง ความจุรวม 36,000 ลบ.ม.
– เครื่ องสูบนํ ้า 5 เครื่ อง ขนาดการอัตราสูบ 4,688 ลบ.ม./ชม./เครื่ อง

ต. คลองโยง
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เพื่ อ เป็ นสถานี จ่ า ยนํ า้ ให้ ก ปภ.ในเขต
พื น้ ที่ อ.กระทุ่ ม แบน อ.พุ ท ธมณฑล
อ.สามพรานและ อ.นครชัยศรี และ เป็ น
จุ ด พั ก และสู บ ส่ ง ต่ อ ให้ สถานี จ่ า ยนํ า้
มหาชัย

สถานีจ่ายนํ ้ากระทุม่ แบน
– ถังเก็บนํ ้า 2 ถัง ความจุรวม 20,000 ลบ.ม.
– เครื่ องสูบนํ ้า 4 เครื่ อง ขนาดการอัตราสูบ 2,778 ลบ.ม./ชม./เครื่ อง

ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุม่ แบน
จ.สมุทรสาคร

เพื่ อ เป็ นสถานี จ่ า ยนํ า้ ให้ กปภ.ใน
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน
บางส่วน

ที่ดนิ ของไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์
สินทรัพย์
ที่ดิน

ที่ตงั ้
ต.บางระกํา

โฉนดที่ดิน เลขที่
2728

อ.บางเลน
จ.นครปฐม

12886
2724

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์ การถือครอง

14 ไร่ 3 งาน เพื่อเป็ นพื ้นที่กกั เก็บตะกอนที่ได้
92 ตร.วา
จากการผลิ ต นํ า้ ประปาและ
สํารองสําหรับรองรับโครงการใน
10 ไร่
อนาคต
29 ไร่ 3 งาน
1 ตร.วา

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2555 (แบบ56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 77

บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรั พย์ ในการผลิตนํา้ ประปาของ ประปาปทุมธานี
ที่ดนิ ของ ประปาปทุมธานี
สินทรัพย์
ที่ดิน – โรงผลิตนํ ้า

ที่ตงั ้
ต.บ้ านปทุม

โฉนดที่ดิน เลขที่

พืน้ ที่

วัตถุประสงค์ การถือครอง

837,9694,24245,880,882,885

45 ไร่ 4 ตร.วา

5644

6 ไร่1 งาน
29 ตร.วา

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้า
ธรรมศาสตร์

4731,52740

9 ไร่12

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้า
รังสิต

เป็ นที่ตงของโรงผลิ
ั้
ตนํ ้า

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้า
ธรรมศาสตร์

ต.เชียงรากใหญ่
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้ารังสิต

ต.บางพูน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ที่ดิน – สถานีจ่ายนํ ้าปทุมธานี

ต.สามโคก

ตร.วา
13413,13414,23070

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ที่ดิน – บริ เวณปลายท่อลอด
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา

ต.บ้ านกระแชง

ที่ดิน – สถานีเพิ่มแรงดัน
(Booster Pump Station)

ต.บางพูด

6 ไร่ 2 งาน 93.
ตร.วา

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
จ่ายนํ ้า
ปทุมธานี

10772,10773

2 งาน 4 ตร.วา

เพื่อให้ ท่อลอดผ่านแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาจากโรงผลิตนํ ้าไป
ยังสถานีจ่ายนํ ้าปทุมธานี

67043

1 ไร่

เป็ นที่ตงของสถานี
ั้
เพิ่มแรงดัน
(Booster Pump Station)

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ระบบผลิตและระบบส่ งนํา้ ของ ประปาปทุมธานี
สินทรัพย์

ที่ตงั ้
43 ม.3 ถ.เชียงรากน้ อย-บางไทร
ต.บ้ านปทุม อ. สามโคก
จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์การถือครอง
เพื่อใช้ ผลิตนํ ้าประปาและส่งนํ ้าประปา
ต่อไปที่สถานีจ่ายนํ ้าธรรมศาสคร์ สถานี
จ่ายนํ ้ารังสิตและสถานีจ่ายนํ ้าปทุมธานี

สถานีจ่ายนํ ้า ธรรมศาสตร์

หมูท่ ี่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบ้ านปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็ นสถานีจ่ายนํ ้าให้ กปภ.ในเขตพี ้นที่
อําเภอคลองหลวง และพื ้นที่บางส่วนใน
เขตจังหวัดอยุธยา

สถานีจ่ายนํ ้า รังสิต

หมูท่ ี่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบ้ านปทุม อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็ นสถานีจ่ายนํ ้าให้ กปภ.ในเขตพี ้นที่
อําเภอธัญบุรี และอําเภอลําลูกกา

หมูท่ ี่ 4 ตําบลสามโคก อําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็ นสถานีจ่ายนํ ้าให้ กปภ.ในเขตพี ้นที่
อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอําเภอ
ลาดหลุมแก้ ว

โรงผลิตนํ ้าประปา
- หน่วยผลิตนํ ้าประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 388,000 ลบ.ม./วัน
- หน่วยกําจัดตะกอน
- ถังเก็บนํ ้า ขนาดความจุ 7,000 ลบ.ม.
- อาคารควบคุม- ระบบ SCADA
- อาคารสูบจ่ายนํ ้า-เครื่ องสูบนํ ้า 4 ชุด ขนาดอัตราสูบที่ 4,167 ลบ.ม./ชม./
เครื่ อง
- อาคารสารเคมี
- เครื่ องจักรอุปกรณ์ตรวจวัด

-ถังเก็บนํ ้า 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม.
- เครื่องสูบนํ ้า 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง
- ถังเก็บนํ ้า 1 ถัง ความจุ 30,000 ลบ.ม.
- เครื่องสูบนํ ้า 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง
สถานีจ่ายนํ ้า ปทุมธานี

- ถังเก็บนํ ้า 1 ถัง ความจุ 24,000 ลบ.ม.

- เครื่องสูบนํ ้า 3 เครื่อง ขนาดอัตราสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง
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บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
ระบบท่อส่งนํ ้าประธานและท่อจ่ายนํ ้าประปา
- จากโรงผลิตนํ ้า ถึง สถานีจ่ายนํ ้ารังสิต
- จากโรงผลิตนํ ้า ถึง สถานีจ่ายนํ ้าธรรมศาสตร์
- จากโรงผลิตนํ ้า ถึง สถานีจ่ายนํ ้าปทุมธานี
- จากสถานีจ่ายนํ ้าธรรมศาสตร์ ถึง สถานีจา่ ยนํ ้ารังสิต

ในพื ้นที่ จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็ นทางเดินนํ ้าในการส่งนํ ้าระหว่าง
โรงผลิตนํ ้ากับสถานีจา่ ยนํ ้า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับนํ ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม เพื่อเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากรายได้ ที่มา
จากธุรกิจนํ ้าประปา ทังนี
้ ้ ในการบริ หารงานของบริ ษัทร่ วมหรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าว บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ แทนของบริ ษัทฯ เข้ าไป
เป็ นกรรมการในบริ ษัทนันๆ
้ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานบริ ษัทร่ วมหรื อบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปในทิศทางที่
เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ ในภาพรวม
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท และบริ ษัทร่วม 1 บริ ษัท คือ
1) บริ ษัท ประปาปทุมธานี จํากัด
ประปาปทุมธานี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายนํ ้าประปาให้ กปภ. ในเขตพื ้นที่ จ.ปทุมธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวร้ อยละ 98.0 ของทุนชําระแล้ ว โดยบริ ษัทฯ แต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารของบริ ษัทฯ 4 ท่าน คือ
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ ว นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ และนายสมเกียรติ ปั ทมมงคลชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริ ษัทย่อยดังกล่าว
2) บริ ษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ จํากัด
ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ ส์ ประกอบธุรกิจด้ านการบริ หารจัดการ และซ่อมบํารุ งระบบผลิตนํ ้าประปาให้ บริ ษัทฯ ประปา
ปทุมธานี และบริ ษัทเอกชนอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และประปาปทุมธานี ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวร้ อยละ 68.5
และร้ อยละ 31.5 ของทุนชําระแล้ วตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทฯ 2 ท่าน คือ นายสมโพธิ ศรี ภมู ิ และนาย
สมเกียรติ ปั ทมมงคลชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อยดังกล่าว
3) บริ ษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (CKP)
CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) โดยปั จจุบนั CKP ถือหุ้นในบริ ษัทที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวร้ อยละ
30 ของทุนชําระแล้ ว โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทฯ 1 ท่าน คือนายสมโพธิ ศรี ภมู ิ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท
ร่วมดังกล่าว
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