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6. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาํคญัอืน 
 
6.1 ข้อมูลทวัไป 
  
ชือบริษัททีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
ทีตงัสํานกังานใหญ่ : เลขที 30/130 หมู่ที 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม 73210 
  โทรศพัท์ (+622) 811-7526, (+622) 811-7528, (+622) 811-8369 
  โทรสาร  (+622) 420-6064, (+622) 811-7687 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสาธารณปูโภคในการผลิตจ่ายนําประปาทีมีกําลงัการผลิตสงูสดุใน

ประเทศไทย  
เลขทะเบียนบริษัท  0107549000114 (เดมิเลขที 1325/2543) 
Website : http://www.thaitap.com 
E-mail : contactus@thaitap.com 
ทนุจดทะเบียน : 3,990 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 3,990 ล้านบาท 
มลูคา่ทีตราไว้ตอ่หุ้น : 1 บาท 

 
 

 6.2 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยถือหุ้นไว้ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจาํนวนหุ้นที
ออกจาํหน่ายแล้ว ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี 

 

ชือบริษัท : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั  
ทีตงัสํานกังาน : เลขที 43 หมู่ที 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี 12160 
  โทรศพัท์ (+622) 979-8530-2 
  โทรสาร  (+622) 979-8533 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายนําประปาให้การประปาส่วนภมูิภาค  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538063801 (เดมิเลขที1277/2538) 
Website : http://www.ptw.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 1,200 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 1,200 ล้านบาท 
มลูคา่ทีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 
จํานวนหุ้นทีถือ : 11,759,733 หุ้น 
อตัราการถือหุ้น : 98 % 
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ชือบริษัท 

 
: 

 
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนั จํากดั  

ทีตงัสํานกังาน : เลขที 30/10 หมู่ที 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน  
จงัหวดันครปฐม 73210 

  โทรศพัท์ (+622)  811-9901,0-2811-9904-5 
  โทรสาร  (+622)  811-9509 
ประเภทธุรกิจ : บริหารและจดัการระบบผลิตและจ่ายนําประปาและระบบบําบดันําเสีย 
เลขทะเบียนบริษัท  0105553002426  
Website : http://www.two.co.th 
E-mail : contact@two.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 60 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 60 ล้านบาท 
มลูคา่ทีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 
จํานวนหุ้นทีถือ : 411,000 หุ้น 
อตัราการถือหุ้น : 68 % 
 
ชือบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
ทีตงัสํานกังาน : เลขที 587 อาคารวริิยะถาวร ชนั 19 ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ (+622) 274-9771 
  โทรสาร  (+622) 274-9771 
ประเภทธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554074200  
ทนุจดทะเบียน : 5,500 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 5,500 ล้านบาท 
มลูคา่ทีตราไว้ตอ่หุ้น : 5 บาท 
จํานวนหุ้นทีถือ : 275,000,001 หุ้น 
อตัราการถือหุ้น : 25 % 
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 6.3  บุคคลอ้างอิง 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ โครงการนอร์ธปาร์ค 
ถนนวภิาวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท์ (+622) 596-9000 
โทรสาร  (+622) 832-4994-5 

หรือ : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชนั 2,4,7  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์(+622)  229-2800 
โทรสาร  (+622) 359-1259 

   
ผู้สอบบญัชี : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดมิชือบริษัท สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชนั 33  ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ (+622)  264-0777 
โทรสาร   (+622) 264-0789-90 

   
ทีปรึกษากฏหมาย : บริษัท เดอะลีจีสท์ จํากดั 

990 อาคารอบัดลุราฮิม ชนั 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ (+622) 636-1111 
โทรสาร  (+622) 636-0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


