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เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

 
 

 
 

ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 สินทรัพย์ถำวรหลักท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ำสุทธิหลัง
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ำกับ 12,971.3 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 

หลังหักค่าเสื่อม 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ    
ที่ดิน 572.4 เป็นเจ้ำของ  ไม่มี 
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ  8,360.7 เป็นเจ้ำของ  ไม่มี 
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์ส ำนักงำน 8.7 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 
อำคำรและสิ่งปรับปรุงอำคำร 

1.2 
37.0 

เป็นเจ้ำของ 
เป็นเจ้ำของ 

ไม่มี 
ไม่มี 

เครื่องมืออุปกรณ์ 9.4 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ค่ำสิทธิในกำรผลิตและจ ำหนำ่ยน้ ำประปำ    
   และกำรให้บริกำรบ ำบดัน้ ำเสีย 1,181.1 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 10,170.5   
    

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์    
ที่ดิน 54.7 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 1.2 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์ส ำนักงำน 1.2 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 0.8 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.4 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 

รวม 64.3   
    

ประปำปทุมธำน ี    
สินทรัพย์ในกำรผลิตน้ ำประปำ  2,732.5 เป็นเจ้ำของสิทธิ ์ ไม่มี 
อุปกรณ์ 4.0 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

รวม 2,736.5   
รวมทั้งหมด 12,971.3   
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ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ีตั้ง พื้นท่ีใช้งำน และวัตถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำรประปำของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังน้ี 

ที่ดินของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง 
โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 
พื้นท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน - โรงผลิตน้ ำ 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

56573 38 ไร่  

81 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของโรงผลิตน้ ำบำงเลน 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

43747, 30862 12 ไร่ 1 งำน  

62 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชยั ต.นำดี 

อ.เมือง  

จ.สมุทรสำคร 

81250, 48128, 
17368 

8 ไร ่231.5 ตร.วำ เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชยั 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ต.คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

10457 10 ไร่ 2 งำน 

54 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำคลองโยง 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ต.คลองกระทุ่มแบน 

อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสำคร 

5324 14 ไร่ 3 งำน 

64 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

ท่ีดิน – โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสำคร 

5323, 1658, 
13332 

 

48 ไร่ 78 ตร.วำ 

 

เป็นท่ีต้ังของโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 

ท่ีดิน – สถำนีสูบน้ ำดิบ ต.ไร่ขิง 

อ.สำมพรำน 

จ.นครปฐม 

9211, 64039, 
28936, 121938 

3 ไร่ 3 งำน  

77 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีสูบน้ ำดิบ 

 

สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตน้้าประปาของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์การถือครอง 

โรงผลิตน้ ำประปำ 

– หน่วยผลิตน้ ำประปำ มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน 

– หน่วยก ำจัดตะกอน 

– ถังเก็บน้ ำ ขนำด ควำมจุ 30,000 ลบม. 

– อำคำรควบคุม – ระบบ SCADA 

– อำคำรสูบจ่ำยน้ ำ – เครื่องสูบน้ ำ 5 ชุด ขนำดอัตรำกำรสูบ 3,500 ลบ.ม./
ชม./เครื่อง 

– อำคำรสำรเคมี 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำ และส่งน้ ำต่อไปท่ี
สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลและสถำนีจ่ำยน้ ำ
มหำชัย 
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สินทรัพย์ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์การถือครอง 

– เครื่องจักรอุปกรณ์ตรวจวัด 

สถำนีจ่ำยน้ ำคลองโยง 

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 36,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ  5 เครื่อง  ขนำดกำรอัตรำกำรสูบ 4,688 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

       

ต. คลองโยง 

อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ในเขตพื้นท่ี 
อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล       อ.สำม
พรำนและ อ.นครชัยศรี และ เป็นจุดพัก
และสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 50,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ 10 เครื่อง – ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,569 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
จ ำนวน 5 เครื่อง และ อัตรำกำรสูบ 1,530 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 5 เครื่อง 

ต.ไร่ขิง  

อ.สำมพรำน  

จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้กปภ.ในเขตพื้นท่ี 
อ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล      อ.สำม
พรำนและ อ.นครชัยศรี และ เป็นจุดพัก
และสูบส่งต่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

สถำนีจ่ำยน้ ำกระทุ่มแบน 

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ  4 เครื่อง  ขนำดกำรอัตรำกำรสูบ 2,778 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

 

ต.คลองมะเด่ือ 

อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสำคร 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้ กปภ.ใน          อ.
เมืองสมุทรสำคร และ อ.กระทุ่มแบน
บำงส่วน และเป็นจุดพักและสูบส่งต่อให้
สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 

สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย  

– ถังเก็บน้ ำ 2 ถัง ควำมจุรวม 20,000 ลบ.ม. 

– เครื่องสูบน้ ำ 4 เครื่อง ขนำดอัตรำกำรสูบ 2,664 ลบ.ม./ชม./เครื่อง  

ต.นำดี 

อ.เมืองสมุทรสำคร  

จ.สมุทรสำคร 

เพื่อเป็นสถำนีจ่ำยน้ ำให้ กปภ.ใน          อ.
เมืองสมุทรสำคร และ อ.กระทุ่มแบน
บำงส่วน 

ระบบท่อส่งน้ ำประธำนและท่อจ่ำยน้ ำประปำ  

– จำก โรงผลิตน้ ำ ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  

– จำก สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล ถึง สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 

– จำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ังสองเชื่อมกับระบบท่อบริกำรของ กปภ. 

ในพื้นท่ี                      
จ.สมุทรสำคร  

และ  จ.นครปฐม 

เพื่อเป็นทำงเดินน้ ำในกำรส่งน้ ำระหว่ำงโรง
ผลิตน้ ำกับสถำนีจ่ำยน้ ำท้ังสองของบริษัทฯ 
และ สถำนีจ่ำยน้ ำกับระบบท่อบริกำรของ 
กปภ. 

สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ในพื้นท่ีนิคม
อุตสำหกรรมบำงปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

เพื่อใช้ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและกำร
ให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม
บำงปะอิน 

 

 

ที่ดินของไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พื้นท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน 

 

ต.บำงระก ำ  

อ.บำงเลน  

จ.นครปฐม 

2728, 12886, 2724 54 ไร่ 2 งำน 

93 ตร.วำ 

เพื่อเป็นพื้นท่ีกักเก็บตะกอนท่ีได้จำกกำร
ผลิตน้ ำประปำและส ำรองส ำหรับรองรับ
โครงกำรในอนำคต 

 
 

สินทรัพย์ในการผลิตน้้าประปาของ ประปาปทุมธานี 
ที่ดินของ ประปาปทุมธานี  

สินทรัพย์ ท่ีตั้ง โฉนดท่ีดิน เลขท่ี พื้นท่ี วัตถุประสงค์การถือครอง 

ท่ีดิน – โรงผลิตน้ ำ 

 

ต.บ้ำนปทุม 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

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

 

เป็นท่ีต้ังของโรงผลิตน้ ำ 
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ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำ
ธรรมศำสตร ์

ต.เชียงรำกใหญ ่

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

5644 6 ไร่ 1 งำน    
29 ตร.วำ  

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำ
ธรรมศำสตร ์

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต ต.บำงพูน 

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 

4731,52740 9 ไร่   

12 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต 

ท่ีดิน – สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี ต.สำมโคก 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

13413,13414,23070 6 ไร่ 2 งำน   

93 ตร.วำ 

เป็นท่ีต้ังของสถำนีจ่ำยน้ ำ  ปทุมธำนี 

ท่ีดิน – บรเิวณปลำยท่อลอด
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ  

ต.บ้ำนกระแชง 

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 

10772,10773 2 งำน 4 ตร.วำ เพื่อให้ท่อลอดผ่ำนแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
จำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ
ปทุมธำนี 

ท่ีดิน – สถำนีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

ต.บำงพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 

67043 1 ไร ่ เป็นท่ีต้ังของสถำนีเพิ่มแรงดัน 
(Booster Pump Station) 

 

ระบบผลิตและระบบส่งน้้าของ ประปาปทุมธานี  
สินทรัพย ์ ที่ตัง้ วัตถุประสงค์กำรถือครอง 

โรงผลติน้ ำประปำ 
-  หนว่ยผลิตน้ ำประปำ มีก ำลงักำรผลติสูงสดุ 388,000 ลบ.ม./วัน  
- หนว่ยก ำจัดตะกอน 
- ถังเก็บน้ ำ ขนำดควำมจุ  7,000 ลบ.ม. 
- อำคำรควบคุม- ระบบ SCADA 
- อำคำรสูบจำ่ยน้ ำ-เคร่ืองสูบน้ ำ 4 ชุด  
   ขนำดอตัรำกำรสูบที่ 4,167 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 
- อำคำรสำรเคม ี
- เคร่ืองจักรอุปกรณ์ตรวจวัด 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-บำงไทร 
ต.บ้ำนปทุม อ. สำมโคก              
จ.ปทุมธำน ี

เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำและสง่น้ ำประปำ
ต่อไปที่สถำนจีำ่ยน้ ำธรรมศำสคร์ สถำนจี่ำย
น้ ำรังสิตและสถำนจีำ่ยน้ ำปทุมธำนี 

สถำนีจำ่ยน้ ำ ธรรมศำสตร์ 

- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสูบน้ ำ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชำกร ต ำบลบ้ำนปทุม อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวัดปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 
อ ำเภอคลองหลวง และพื้นที่บำงส่วนในเขต
จังหวดัอยธุยำ 

สถำนีจำ่ยน้ ำ รังสิต 

- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 30,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสูบน้ ำ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 

หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรม
ประชำกร ต ำบลบ้ำนปทุม อ ำเภอ
สำมโคก จงัหวัดปทุมธำนี 

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 
อ ำเภอธัญบุรี และอ ำเภอล ำลูกกำ 

สถำนีจำ่ยน้ ำ ปทมุธำน ี

- - ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 24,000 ลบ.ม. 

- เคร่ืองสูบน้ ำ 3 เคร่ือง ขนำดอตัรำกำรสูบ 4,010 ลบ.ม./ชม./เคร่ือง 
 

หมู่ที่ 4 ต ำบลสำมโคก อ ำเภอสำม
โคก จงัหวัดปทุมธำน ี

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่
อ ำเภอเมือง อ ำเภอสำมโคก และอ ำเภอลำด
หลุมแกว้ 

สถำนีจำ่ยน้ ำหมู่บำ้นเมืองเอก 
- ถังเก็บน้ ำ 1 ถัง ควำมจุ 10,000 ลบ.ม. 
 

43 ม.3 ถ.เชียงรำกน้อย-บำงไทร 
ต.บ้ำนปทุม อ. สำมโคก              
จ.ปทุมธำน ี

เพื่อเป็นสถำนีจำ่ยน้ ำให้กปภ.ในเขตพีน้ที่ 
ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมอืง 

ระบบท่อส่งน้ ำประปำและทอ่จำ่ยน้ ำประปำ 
- จำกโรงผลติน้ ำ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำรังสติ 
- จำกโรงผลติน้ ำ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำธรรมศำสตร์ 
- จำกโรงผลติน้ ำ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำปทุมธำนี  
- จำกสถำนีจำ่ยน้ ำธรรมศำสตร์ ถงึ สถำนจีำ่ยน้ ำรังสิต  

ในพื้นที่ จงัหวัดปทุมธำน ี เพื่อเป็นทำงเดินน้ ำในกำรสง่น้ ำระหวำ่งโรง
ผลติน้ ำกับสถำนจีำ่ยน้ ำ 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)  
 

  เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 29 

นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวกับน้ ำ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรำยได้นอกเหนือจำกรำยได้ท่ีมำ
จำกธุรกิจน้ ำประปำ ท้ังนี้ ในกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดังกล่ำว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็น
กรรมกำรในบริษัทน้ันๆ ในสัดส่วนท่ีเหมำะสม เพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทำงท่ี
เหมำะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในภำพรวม  

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 

1) บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด  

ประปำปทุมธำนี ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ำยน้ ำประปำให้ กปภ. ในเขตพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 98.0 ของทุนช ำระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 4 ท่ำน คือ 
นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และนำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว 

2) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด  

ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และซ่อมบ ำรุงระบบผลิตน้ ำประปำให้บริษัทฯ ประปำ
ปทุมธำนี และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และประปำปทุมธำนี ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 68.5 
และร้อยละ 31.5 ของทุนช ำระแล้วตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ 2 ท่ำน คือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และ
นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว  

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

CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน CKP ถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 
25.31 ของทุนช ำระแล้ว โดยบริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ 1 ท่ำน คือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทร่วมดังกล่ำว   


