
 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2556 (แบบ56-1)  
 

  เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 28 

เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

   ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ทรัพย์สินถำวรหลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมลูค่ำสุทธิหลงั

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ำกบั 12,725.79 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 

หลังหกัค่าเสื่อม 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 470.69 เป็นเจ้ำของ  ไมมี่ 
สินทรัพย์ในกำรผลิตน ำ้ประปำ  7,931.14  เป็นเจ้ำของ  ไมมี่ 
เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์ส ำนกังำน 12.54 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
ยำนพำหนะ 
อำคำรและสิ่งปรับปรุงอำคำร 

7.76 
39.78 

เป็นเจ้ำของ 
เป็นเจ้ำของ 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

เคร่ืองมืออปุกรณ์ 0.41 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 109.80 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
คำ่สิทธิในกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำ    
   และกำรให้บริกำรบ ำบดัน ำ้เสีย 1,267.12 เป็นเจ้ำของสิทธ์ิ ไมมี่ 

รวม 9,839.24   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์    
ที่ดิน 54.73 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์ส ำนกังำน 2.14 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
ยำนพำหนะ 5.48 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 9.69 เป็นเจ้ำของสิทธ์ิ ไมมี่ 

รวม 72.04   
    

ประปำปทมุธำนี    
สินทรัพย์ในกำรผลิตน ำ้ประปำ  2,808.70 เป็นเจ้ำของสิทธ์ิ ไมมี่ 
เคร่ืองตกแตง่ และ อปุกรณ์ส ำนกังำน 5.26 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 
ยำนพำหนะ 0.55 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

รวม 
2,814.51 

  
   

รวมทัง้หมด 12,725.79   

 

ทัง้นี ้ รำยละเอียดท่ีตัง้ พืน้ท่ีใช้งำน และวตัถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินกิจกำรประปำของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้
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ที่ดนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตัง้ 
โฉนดท่ีดนิ 
เลขท่ี 

พืน้ท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดนิ - โรงผลติน ำ้ 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  

81 ตร.วำ 

เป็นท่ีตัง้ของโรงผลติน ำ้บำงเลน 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้พทุธมณฑล ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

43747 1 ไร่ 3 งำน  

51 ตร.วำ 

เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้พทุธมณฑล 

30862 10 ไร่ 2 งำน 11 
ตร.วำ 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั ต.นำดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสำคร 

81250 8 ไร่  เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั ต.นำดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสำคร 

48128 8 ไร่ 287 ตร.วำ เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั ต.นำดี 

อ.เมือง  

จ.สมทุรสำคร 

173680 11.5 ตร.วำ เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั 

ท่ีดนิ – สถำนีเพิ่มแรงดนัน ำ้ ต.คลองโยง 

อ.พทุธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งำน 

54 ตร.วำ 

เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้คลองโยง 

ท่ีดนิ – สถำนีเพิ่มแรงดนัน ำ้ ต.คลองกระทุม่แบน 

อ.กระทุม่แบน  

จ.สมทุรสำคร 

5324 14 ไร่ 3 งำน 

64 ตร.วำ 

เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้กระทุม่แบน 

ท่ีดนิ – อ่ืน ๆ ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุม่แบน  

จ.สมทุรสำคร 

5323 14 ไร่ 3 งำน 

64 ตร.วำ 

เพ่ือใช้ประกอบธรุกิจในอนำคต 

 

สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตน า้ประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลติน ำ้ประปำ 

– หน่วยผลติน ำ้ประปำ มีก ำลงักำรผลติสงูสดุ 440,000 ลบ.ม./วนั 

– หน่วยก ำจดัตะกอน 

– ถงัเก็บน ำ้ ขนำด ควำมจ ุ30,000 ลบม. 

– อำคำรควบคมุ – ระบบ SCADA 

– อำคำรสบูจ่ำยน ำ้ – เคร่ืองสบูน ำ้ 5 ชุด ขนำดอตัรำกำรสบู 3,500 ลบ.ม./
ชม./เคร่ือง 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

เพ่ือใช้ผลติน ำ้ประปำ และส่งน ำ้ต่อไปท่ี
สถำนีจ่ำยน ำ้พทุธมณฑลและสถำนีจ่ำย
น ำ้มหำชยั 
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สินทรัพย์ ท่ีตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

– อำคำรสำรเคมี 

– เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 

สถำนีจ่ำยน ำ้พทุธมณฑล  

– ถงัเก็บน ำ้ 2 ถงั ควำมจรุวม 50,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสูบน ำ้ 10 เคร่ือง – ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 
จ ำนวน 5 เคร่ือง และ อตัรำกำรสบู 1,530 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 5 เคร่ือง 

ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นสถำนีจ่ำยน ำ้ให้กปภ.ในเขต
พืน้ท่ี  อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล      
อ.สำมพรำนและ อ.นครชยัศรี และ เป็น
จุดพักและสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำยน ำ้
มหำชยั  

สถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั  

– ถงัเก็บน ำ้ 2 ถงั ควำมจรุวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูน ำ้ 4 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสบู 2,664 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

ต.นำดี 

อ.เมืองสมทุรสำคร  

จ.สมทุรสำคร 

เ พ่ื อเ ป็นสถำนีจ่ ำยน ำ้ ใ ห้  กปภ . ใน        
อ.เมืองสมุทรสำคร และ อ.กระทุ่มแบน
บำงสว่น 

ระบบทอ่สง่น ำ้ประธำนและทอ่จ่ำยน ำ้ประปำ  

– จำก โรงผลติน ำ้ ถึง สถำนีจ่ำยน ำ้พทุธมณฑล  

– จำก สถำนีจ่ำยน ำ้พทุธมณฑล ถึง สถำนีจ่ำยน ำ้มหำชยั 

– จำกสถำนีจ่ำยน ำ้ทัง้สองเช่ือมกบัระบบทอ่บริกำรของ กปภ. 

ในพืน้ท่ี                      
จ.สมทุรสำคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นทำงเดนิน ำ้ในกำรส่งน ำ้ระหว่ำง
โรงผลิตน ำ้กับสถำนีจ่ำยน ำ้ทัง้สองของ
บริษัทฯ และ สถำนีจ่ำยน ำ้กับระบบท่อ
บริกำรของ กปภ. 

สทิธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและกำรให้บริกำรบ ำบดัน ำ้เสีย ในพืน้ท่ีนิคม
อตุสำหกรรม          
บำงปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยำ 

เพ่ือใช้ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำและ
กำรให้บริกำรบ ำบัดน ำ้ เสียในนิคม
อตุสำหกรรมบำงปะอิน 

สถำนีจ่ำยน ำ้คลองโยง 

– ถงัเก็บน ำ้ 2 ถงั ควำมจรุวม 36,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูน ำ้  5 เคร่ือง  ขนำดกำรอตัรำกำรสบู 4,688 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พทุธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพ่ือเป็นสถำนีจ่ำยน ำ้ให้กปภ.ในเขต
พืน้ท่ี  อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล     
อ.สำมพรำนและ อ.นครชยัศรี และ เป็น
จุดพักและสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำยน ำ้
มหำชยั 

สถำนีจ่ำยน ำ้กระทุม่แบน 

– ถงัเก็บน ำ้ 2 ถงั ควำมจรุวม 20,000 ลบ.ม. 

– เคร่ืองสบูน ำ้  4 เคร่ือง  ขนำดกำรอตัรำกำรสบู 2,778 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุม่แบน 

จ.สมทุรสำคร 

เ พ่ื อเ ป็นสถำนีจ่ ำยน ำ้ ใ ห้  กปภ . ใน        
อ.เมืองสมุทรสำคร และ อ.กระทุ่มแบน
บำงสว่น 

 

ที่ดนิของไทยวอเตอร์ โอเปอเรช่ันส์ 

สินทรัพย์ ท่ีตัง้ โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี พืน้ท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดนิ 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

2728 14 ไ ร่  3  งำน  
92 ตร.วำ 

เพ่ือเป็นพืน้ท่ีกกัเก็บตะกอนท่ีได้
จำกกำรผลิตน ำ้ประปำและ
ส ำรองส ำหรับรองรับโครงกำรใน
อนำคต 

12886 10 ไร่ 

2724 29 ไร่ 3 งำน 

1 ตร.วำ 
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สินทรัพย์ในการผลิตน า้ประปาของ ประปาปทุมธานี 

ที่ดนิของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ท่ีตัง้ โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี พืน้ท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดนิ – โรงผลติน ำ้ 

 

ต.บ้ำนปทมุ 

อ.สำมโคก จ.ปทมุธำนี 

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

 

เป็นท่ีตัง้ของโรงผลติน ำ้ 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้
ธรรมศำสตร์ 

ต.เชียงรำกใหญ่ 

อ.สำมโคก จ.ปทมุธำนี 

5644 6 ไร่1 งำน    
29 ตร.วำ  

เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้
ธรรมศำสตร์ 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้รังสติ ต.บำงพนู 

อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 

4731,52740 9 ไร่12  

ตร.วำ 

เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้
รังสติ 

ท่ีดนิ – สถำนีจ่ำยน ำ้ปทมุธำนี ต.สำมโคก 

อ.สำมโคก จ.ปทมุธำนี 

13413,13414,23070 6 ไร่ 2 งำน 93.  

ตร.วำ 

เป็นท่ีตัง้ของสถำนีจ่ำยน ำ้  
ปทมุธำนี 

ท่ีดนิ – บริเวณปลำยทอ่ลอด
แม่น ำ้เจ้ำพระยำ  

ต.บ้ำนกระแชง 

อ.สำมโคก จ.ปทมุธำนี 

10772,10773 2 งำน 4 ตร.วำ เพ่ือให้ทอ่ลอดผ่ำนแม่น ำ้
เจ้ำพระยำจำกโรงผลติน ำ้ไป
ยงัสถำนีจ่ำยน ำ้ปทมุธำนี 

ท่ีดนิ – สถำนีเพิ่มแรงดนั 
(Booster Pump Station) 

ต.บำงพดู 

อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 

67043 1 ไร่ เป็นท่ีตัง้ของสถำนีเพิ่มแรงดนั 
(Booster Pump Station) 

 

ระบบผลิตและระบบส่งน า้ของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ท่ีตัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลติน ำ้ประปำ 
-  หน่วยผลติน ำ้ประปำ มีก ำลงักำรผลติสงูสดุ 388,000 ลบ.ม./วนั  
- หน่วยก ำจดัตะกอน 
- ถงัเก็บน ำ้ ขนำดควำมจ ุ 7,000 ลบ.ม. 
- อำคำรควบคมุ- ระบบ SCADA 
- อำคำรสบูจ่ำยน ำ้-เคร่ืองสบูน ำ้ 4 ชดุ ขนำดอตัรำกำรสบูท่ี 4,167 ลบ.
ม./ชม./    เคร่ือง 

- อำคำรสำรเคมี 
- เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตรวจวดั 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-บำงไทร 
ต.บ้ำนปทมุ อ. สำมโคก              
จ.ปทมุธำนี 

เพ่ือใช้ผลติน ำ้ประปำและสง่น ำ้ประปำ
ตอ่ไปท่ีสถำนีจ่ำยน ำ้ธรรมศำสคร์ 
สถำนีจ่ำยน ำ้รังสติและสถำนีจ่ำยน ำ้
ปทมุธำนี 

สถำนีจ่ำยน ำ้ ธรรมศำสตร์ 

- ถงัเก็บน ำ้ 1 ถงั ควำมจ ุ30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูน ำ้ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมู่ท่ี 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชำกร ต ำบลบ้ำนปทมุ อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวดัปทมุธำนี 

เพ่ือเป็นสถำนีจ่ำยน ำ้ให้กปภ.ในเขตพีน้
ท่ี อ ำเภอคลองหลวง และพืน้ท่ีบำงสว่น
ในเขตจงัหวดัอยธุยำ 

สถำนีจ่ำยน ำ้ รังสติ 

- ถงัเก็บน ำ้ 1 ถงั ควำมจ ุ30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสบูน ำ้ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชำกร ต ำบลบ้ำนปทมุ อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวดัปทมุธำนี 

เพ่ือเป็นสถำนีจ่ำยน ำ้ให้กปภ.ในเขตพีน้
ท่ี อ ำเภอธญับรีุ และอ ำเภอล ำลกูกำ 

สถำนีจ่ำยน ำ้ ปทมุธำนี 

- - ถงัเก็บน ำ้ 1 ถงั ควำมจ ุ24,000 ลบ.ม. 

หมู่ท่ี 4 ต ำบลสำมโคก อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวดัปทมุธำนี 

เพ่ือเป็นสถำนีจ่ำยน ำ้ให้กปภ.ในเขตพีน้
ท่ีอ ำเภอเมือง อ ำเภอสำมโคก และ
อ ำเภอลำดหลมุแก้ว 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2556 (แบบ56-1)  
 

  เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 32 

- เคร่ืองสบูน ำ้ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสบู 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 
 

ระบบทอ่สง่น ำ้ประธำนและทอ่จ่ำยน ำ้ประปำ 
- จำกโรงผลติน ำ้ ถงึ สถำนีจ่ำยน ำ้รังสติ 
- จำกโรงผลติน ำ้ ถงึ สถำนีจ่ำยน ำ้ธรรมศำสตร์ 
- จำกโรงผลติน ำ้ ถงึ สถำนีจ่ำยน ำ้ปทมุธำนี  
- จำกสถำนีจ่ำยน ำ้ธรรมศำสตร์ ถึง สถำนีจ่ำยน ำ้รังสติ  

ในพืน้ท่ี จงัหวดัปทมุธำนี เพ่ือเป็นทำงเดนิน ำ้ในกำรสง่น ำ้ระหว่ำง
โรงผลติน ำ้กบัสถำนีจ่ำยน ำ้ 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัน ำ้ พลงังำน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพิ่มรำยได้นอกเหนือจำกรำยได้ท่ีมำ
จำกธุรกิจน ำ้ประปำ ทัง้นี ้ในกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดงักล่ำว บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้ำไป
เป็นกรรมกำรในบริษัทนัน้ๆ ในสดัส่วนท่ีเหมำะสม เพ่ือก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทำงท่ี
เหมำะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภำพรวม  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 

1) บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั  

ประปำปทมุธำนี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ำยน ำ้ประปำให้ กปภ. ในเขตพืน้ท่ี จ.ปทมุธำนี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำวร้อยละ 98.0 ของทนุช ำระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 4 ท่ำน คือ 
นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ นำยสมโพธิ ศรีภูมิ และนำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ในบริษัทย่อยดงักล่ำว 

2) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั  

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจดักำร และซ่อมบ ำรุงระบบผลิตน ำ้ประปำให้บริษัทฯ ประปำ
ปทมุธำนี และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และประปำปทมุธำนี ถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำวร้อยละ 68.5 
และร้อยละ 31.5 ของทนุช ำระแล้วตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ แต่งตัง้ผู้บริหำรของบริษัทฯ 2 ท่ำน คือ นำยสมโพธิ ศรีภูมิ และนำย
สมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยดงักล่ำว  

3) บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) (CKP)  

CKP ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจุบนั CKP ถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังำนไฟฟ้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำวร้อยละ 
25 ของทนุช ำระแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหำรของบริษัทฯ 1 ท่ำน คือนำยสมโพธิ ศรีภูมิ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท
ร่วมดงักล่ำว 


