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4. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

   ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมลูค่าสุทธิหลงั
หกัค่าเสือมราคาสะสม ตามทีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากบั 12,725.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี  

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 

หลังหกัค่าเสอืม 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ทีดิน 470.69 เป็นเจ้าของ  ไมมี่ 
สินทรัพย์ในการผลิตนําประปา  7,931.14  เป็นเจ้าของ  ไมมี่ 
เครืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 12.54 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
ยานพาหนะ 
อาคารและสิงปรับปรุงอาคาร 

7.76 
39.78 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

เครืองมืออปุกรณ์ 0.41 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
งานระหวา่งก่อสร้าง 109.80 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
คา่สิทธิในการผลิตและจําหนา่ยนําประปา    
   และการให้บริการบําบดันําเสีย 1,267.12 เป็นเจ้าของสิทธิ ไมมี่ 

รวม 9,839.24   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์    
ทีดิน 54.73 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
เครืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 2.14 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
ยานพาหนะ 5.48 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 9.69 เป็นเจ้าของสิทธิ ไมมี่ 

รวม 72.04   
    

ประปาปทมุธานี    
สินทรัพย์ในการผลิตนําประปา  2,808.70 เป็นเจ้าของสิทธิ ไมมี่ 
เครืองตกแตง่ และ อปุกรณ์สํานกังาน 5.26 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 
ยานพาหนะ 0.55 เป็นเจ้าของ ไมมี่ 

รวม 2,814.51   
   

รวมทงัหมด 12,725.79   
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ทงันี รายละเอียดทีตงั พืนทีใช้งาน และวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทีสําคญัในการดําเนินกิจการประปาของ   
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี 

ทดีนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ทีตงั 
โฉนดทีดนิ 
เลขที พืนที วัตถุประสงค์การถือครอง 

ทีดนิ - โรงผลตินํา 
 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  
81 ตร.วา 

เป็นทีตงัของโรงผลตินําบางเลน 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนําพทุธมณฑล ต.ไร่ขิง  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

43747 1 ไร่ 3 งาน  
51 ตร.วา 

เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนําพทุธมณฑล 

30862 10 ไร่ 2 งาน 11 
ตร.วา 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนํามหาชยั ต.นาดี 
อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร 

81250 8 ไร่  เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํามหาชยั 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนํามหาชยั ต.นาดี 
อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร 

48128 8 ไร่ 287 ตร.วา เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํามหาชยั 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนํามหาชยั ต.นาดี 
อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร 

173680 11.5 ตร.วา เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํามหาชยั 

ทีดนิ – สถานีเพิมแรงดนันํา ต.คลองโยง 
อ.พทุธมณฑล  
จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งาน 
54 ตร.วา 

เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนําคลองโยง 

ทีดนิ – สถานีเพิมแรงดนันํา ต.คลองกระทุม่แบน 
อ.กระทุม่แบน  
จ.สมทุรสาคร 

5324 14 ไร่ 3 งาน 
64 ตร.วา 

เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํากระทุม่แบน 

ทีดนิ – อืน ๆ ต.คลองมะเดือ 
อ.กระทุม่แบน  
จ.สมทุรสาคร 

5323 14 ไร่ 3 งาน 
64 ตร.วา 

เพือใช้ประกอบธรุกิจในอนาคต 
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สินทรัพย์ทีใช้ในการผลิตนําประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ทีตงั วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลตินําประปา 
– หน่วยผลตินําประปา มีกําลงัการผลติสงูสดุ 440,000 ลบ.ม./วนั 
– หน่วยกําจดัตะกอน 
– ถงัเก็บนํา ขนาด ความจ ุ30,000 ลบม. 
– อาคารควบคมุ – ระบบ SCADA 
– อาคารสบูจ่ายนํา – เครืองสบูนํา 5 ชุด ขนาดอตัราการสบู 3,500 ลบ.ม./
ชม./เครือง 

– อาคารสารเคมี 
– เครืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

เพือใช้ผลตินําประปา และส่งนําต่อไปที
สถานีจ่ายนําพทุธมณฑลและสถานีจ่าย
นํามหาชยั 

สถานีจ่ายนําพทุธมณฑล  
– ถงัเก็บนํา 2 ถงั ความจรุวม 50,000 ลบ.ม. 
– เครืองสูบนํา 10 เครือง – ขนาดอัตราการสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เครือง 
จํานวน 5 เครือง และ อตัราการสบู 1,530 ลบ.ม./ชม./เครือง 5 เครือง 

ต.ไร่ขิง  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

เพือเป็นสถานีจ่ายนําให้กปภ .ในเขต
พืนที  อ .กระทุ่มแบน อ .พุทธมณฑล   
อ.สามพรานและ อ.นครชยัศรี และ เป็น
จุดพักและสูบส่งต่อให้สถานีจ่ายนํา
มหาชยั  

สถานีจ่ายนํามหาชยั  
– ถงัเก็บนํา 2 ถงั ความจรุวม 20,000 ลบ.ม. 
– เครืองสบูนํา 4 เครือง ขนาดอตัราการสบู 2,664 ลบ.ม./ชม./เครือง  

ต.นาดี 
อ.เมืองสมทุรสาคร  
จ.สมทุรสาคร 

เ พือเ ป็นสถา นีจ่ าย นํา ใ ห้  กปภ . ใน   
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน
บางสว่น 

ระบบทอ่สง่นําประธานและทอ่จ่ายนําประปา  
– จาก โรงผลตินํา ถึง สถานีจ่ายนําพทุธมณฑล  
– จาก สถานีจ่ายนําพทุธมณฑล ถึง สถานีจ่ายนํามหาชยั 
– จากสถานีจ่ายนําทงัสองเชือมกบัระบบทอ่บริการของ กปภ. 

ในพืนที                      
จ.สมทุรสาคร  
และ  จ.นครปฐม 

เพือเป็นทางเดนินําในการส่งนําระหว่าง
โรงผลิตนํากับสถานีจ่ายนําทงัสองของ
บริษัทฯ และ สถานีจ่ายนํากับระบบท่อ
บริการของ กปภ. 

สทิธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนําประปาและการให้บริการบําบดันําเสีย ในพืนทีนิคม
อตุสาหกรรม          
บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

เพือใช้ผลิตและจําหน่ายนําประปาและ
การให้บริการบําบัดนํา เ สียในนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน 

สถานีจ่ายนําคลองโยง 
– ถงัเก็บนํา 2 ถงั ความจรุวม 36,000 ลบ.ม. 
– เครืองสบูนํา  5 เครือง  ขนาดการอตัราการสบู 4,688 ลบ.ม./ชม./เครือง  

       

ต. คลองโยง 
อ.พทุธมณฑล 
จ.นครปฐม 

เพือเป็นสถานีจ่ายนําให้กปภ.ในเขต
พืนที  อ .กระทุ่มแบน อ .พุทธมณฑล   
อ.สามพรานและ อ.นครชยัศรี และ เป็น
จุดพักและสูบส่งต่อให้สถานีจ่ายนํา
มหาชยั 

สถานีจ่ายนํากระทุม่แบน 
– ถงัเก็บนํา 2 ถงั ความจรุวม 20,000 ลบ.ม. 
– เครืองสบูนํา  4 เครือง  ขนาดการอตัราการสบู 2,778 ลบ.ม./ชม./เครือง  

 

ต.คลองมะเดือ 
อ.กระทุม่แบน 
จ.สมทุรสาคร 

เ พือเ ป็นสถา นีจ่ าย นํา ใ ห้  กปภ . ใน   
อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน
บางสว่น 
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ทดีนิของไทยวอเตอร์ โอเปอเรชันส์ 

สินทรัพย์ ทีตงั โฉนดทีดนิ เลขที พืนที วัตถุประสงค์การถือครอง 

ทีดนิ 
 

ต.บางระกํา  
อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

2728 14 ไ ร่  3  งาน  
92 ตร.วา 

เพือเป็นพืนทีกกัเก็บตะกอนทีได้
จากการผลิตนําประปาและ
สํารองสําหรับรองรับโครงการใน
อนาคต 

12886 10 ไร่ 

2724 29 ไร่ 3 งาน 
1 ตร.วา 

 

 
สินทรัพย์ในการผลิตนําประปาของ ประปาปทุมธานี 

ทดีนิของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ทีตงั โฉนดทีดนิ เลขที พืนที วัตถุประสงค์การถือครอง 

ทีดนิ – โรงผลตินํา 
 

ต.บ้านปทมุ 
อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

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

เป็นทีตงัของโรงผลตินํา 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนํา
ธรรมศาสตร์ 

ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

5644 6 ไร่1 งาน    
29 ตร.วา  

เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํา
ธรรมศาสตร์ 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนํารังสติ ต.บางพนู 
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

4731,52740 9 ไร่12  
ตร.วา 

เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํา
รังสติ 

ทีดนิ – สถานีจ่ายนําปทมุธานี ต.สามโคก 
อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

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

เป็นทีตงัของสถานีจ่ายนํา  
ปทมุธานี 

ทีดนิ – บริเวณปลายทอ่ลอด
แม่นําเจ้าพระยา  

ต.บ้านกระแชง 
อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 

10772,10773 2 งาน 4 ตร.วา เพือให้ทอ่ลอดผ่านแม่นํา
เจ้าพระยาจากโรงผลตินําไป
ยงัสถานีจ่ายนําปทมุธานี 

ทีดนิ – สถานีเพิมแรงดนั 
(Booster Pump Station) 

ต.บางพดู 
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

67043 1 ไร่ เป็นทีตงัของสถานีเพิมแรงดนั 
(Booster Pump Station) 

 

ระบบผลิตและระบบส่งนําของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ทีตงั วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลตินําประปา 
-  หน่วยผลตินําประปา มีกําลงัการผลติสงูสดุ 388,000 ลบ.ม./วนั  
- หน่วยกําจดัตะกอน 
- ถงัเก็บนํา ขนาดความจ ุ 7,000 ลบ.ม. 
- อาคารควบคมุ- ระบบ SCADA 

43 ม.3 ถ.เชียงรากน้อย-บางไทร 
ต.บ้านปทมุ อ. สามโคก              
จ.ปทมุธานี 

เพือใช้ผลตินําประปาและสง่นําประปา
ตอ่ไปทีสถานีจ่ายนําธรรมศาสคร์ 
สถานีจ่ายนํารังสติและสถานีจ่ายนํา
ปทมุธานี 
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- อาคารสบูจ่ายนํา-เครืองสบูนํา 4 ชดุ ขนาดอตัราการสบูที 4,167 ลบ.
ม./ชม./    เครือง 

- อาคารสารเคมี 
- เครืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 
 
สถานีจ่ายนํา ธรรมศาสตร์ 
- ถงัเก็บนํา 1 ถงั ความจ ุ30,000 ลบ.ม. 
- เครืองสบูนํา 3 เครือง ขนาดอตัราการสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เครือง 

หมู่ที 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอ
สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพือเป็นสถานีจ่ายนําให้กปภ.ในเขตพีน
ที อําเภอคลองหลวง และพืนทีบางสว่น
ในเขตจงัหวดัอยธุยา 

สถานีจ่ายนํา รังสติ 
- ถงัเก็บนํา 1 ถงั ความจ ุ30,000 ลบ.ม. 
- เครืองสบูนํา 3 เครือง ขนาดอตัราการสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เครือง 

หมู่ที 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอ
สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพือเป็นสถานีจ่ายนําให้กปภ.ในเขตพีน
ที อําเภอธญับรีุ และอําเภอลําลกูกา 

สถานีจ่ายนํา ปทมุธานี 
- ถงัเก็บนํา 1 ถงั ความจ ุ24,000 ลบ.ม. 
- เครืองสบูนํา 3 เครือง ขนาดอตัราการสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เครือง 

 

หมู่ที 4 ตําบลสามโคก อําเภอ
สามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

เพือเป็นสถานีจ่ายนําให้กปภ.ในเขตพีน
ทีอําเภอเมือง อําเภอสามโคก และ
อําเภอลาดหลมุแก้ว 

ระบบทอ่สง่นําประธานและทอ่จ่ายนําประปา 
- จากโรงผลตินํา ถงึ สถานีจ่ายนํารังสติ 
- จากโรงผลตินํา ถงึ สถานีจ่ายนําธรรมศาสตร์ 
- จากโรงผลตินํา ถงึ สถานีจ่ายนําปทมุธานี  
- จากสถานีจ่ายนําธรรมศาสตร์ ถึง สถานีจ่ายนํารังสติ  

ในพืนที จงัหวดัปทมุธานี เพือเป็นทางเดนินําในการสง่นําระหว่าง
โรงผลตินํากบัสถานีจ่ายนํา 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจะลงทนุในธุรกิจทีเกียวกบันํา พลงังาน และสิงแวดล้อม เพือเพิมรายได้นอกเหนือจากรายได้ทีมา
จากธุรกิจนําประปา ทงันี ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดงักล่าว บริษัทฯ จะแต่งตงัผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไป
เป็นกรรมการในบริษัทนนัๆ ในสดัส่วนทีเหมาะสม เพือกํากบัดแูลการดําเนินงานบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที
เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภาพรวม  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 

1) บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  

ประปาปทมุธานี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายนําประปาให้ กปภ. ในเขตพืนที จ.ปทมุธานี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 98.0 ของทนุชําระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตงักรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ท่าน คือ 
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัทย่อยดงักล่าว 

 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
                                  

 

 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)  สว่นที 1 หน้าท ี71 
  

2) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั  

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจดัการ และซ่อมบํารุงระบบผลิตนําประปาให้บริษัทฯ ประปา
ปทมุธานี และบริษัทเอกชนอืน ๆ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ และประปาปทมุธานี ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 68.5 
และร้อยละ 31.5 ของทนุชําระแล้วตามลําดบั โดยบริษัทฯ แต่งตงัผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และนาย
สมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยดงักล่าว  

3) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (CKP)  

CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) โดยปัจจุบนั CKP ถือหุ้นในบริษัทที
ประกอบธุรกิจเกียวกบัพลงังานไฟฟ้าทงัในประเทศและตา่งประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว
ร้อยละ 25 ของทนุชําระแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แตง่ตงัผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ทา่น คือนายสมโพธิ ศรีภมูิ ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทร่วมดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


