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ว ัตถุประสงค์ทเี่ สนอเพิม
่
ขออนุมัตก
ิ ารแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในข ้อ 3.
ปัจจุบ ัน
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 86 ข ้อ

เสนอ
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 99 ข ้อ

ข ้อที่ 87 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ
้ เพลิงในทุกรูปแบบ เช่น นํ้ ามันเชือ
้ เพลิง
ยาว ระบบการผลิตหรือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ าด ้วยเชือ
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้ าด ้วยแสงอาทิตย์ เป็ นต ้น รวมถึง
ระบบการสํารองพลังงานไฟฟ้ าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธก
ี ารอืน
่ ๆ ด ้วย
ข ้อที่ 88 ประกอบกิจการให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/ หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์ผลิต
้ เพลิงในทุกรูปแบบ เช่น นํ้ ามัน
ไฟฟ้ าเพือ
่ ใช ้งานหรือเพือ
่ การจัดจําหน่ายแบบสัญญาระยะยาวด ้วยเชือ
้ เพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้ าด ้วยแสงอาทิตย์ เป็ นต ้น
เชือ
รวมถึงไฟฟ้ าทีไ่ ด ้จากระบบการสํารองพลังงานไฟฟ้ าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธก
ี ารอืน
่ ๆ ด ้วย
และ/หรือ ให ้บริการแบบจัดเก็บรายได ้จากการให ้บริการหรือแบ่งรายได ้จากการให ้บริการ
ข ้อที่ 89 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ
ยาว ระบบประจุไฟฟ้ าสําหรับแบตเตอรี่ ยานพาหนะ ระบบสลับแบตเตอรี่ และ/หรือ การให ้บริการแบบ
จ ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์ แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ
ให ้บริการแบบจัดเก็บรายได ้จากการให ้บริการหรือแบ่งรายได ้จากการให ้บริการ
ข ้อที่ 90 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบํารุงรักษาแบบสัญญาระยะ
ยาว ระบบบริหารจัดการและ/หรือการควบคุมระบบอํานวยความสะดวกและป้ องกันภัยสําหรั บอาคาร
โรงงาน เหมือง สถานีสบ
ู นํ้ า ท่าเรือ ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรือ การให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบ
เฉพาะการบริการ และ/หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว
ข ้อที่ 91 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรั กษา การให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบเฉพาะการ
บริการ และ/หรื อ พร อ
้ มระบบและอุ ป กรณ์ แ บบสั ญ ญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจ ิต อล
แพลตฟอร์มในทุกรู ปแบบ ระบบเงินดิจ ิตอลและส่วนเกี่ยวข ้อง และอุปกรณ์ ท ี่เกี่ยวข ้องกั บระบบ
ข ้างต ้น
ข ้อที่ 92 ประกอบกิจการรั บเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบํารุงรั กษา การให ้บริการแบบจ ้างเหมาแบบเฉพาะการ
บริการ และ/หรือ พร ้อมระบบและอุปกรณ์ แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ การให ้บริการแบบจั ดเก็ บ
ค่าบริการสําหรั บ ระบบราง ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ระบบกระเช ้าไฟฟ้ า ระบบด่านเก็บเงินค่า
ผ่านทาง
ข ้อที่ 93 ดําเนินธุรกิจเป็ น ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ ให ้บริการ ให ้บริการแบบ
้ เพลิงพลังงาน สถานบริการ ด ้านเชือ
้ เพลิง พลังงานไฟฟ้ า พลังงาน
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ สารเชือ
ไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซทีน
่ ํ ามาเป็ นแหล่งพลังงาน ระบบและหรือสถานีสลับแบตเตอรี่
้ เพลิง โรงแยกก๊าซ และส่วนประกอบทีเ่ กีย
โรงกลัน
่ นํ้ ามันเชือ
่ วข ้องด ้านกิจการพลังงาน
หน ้า 1 จาก 2

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 6
่ มาด้วย 6
สิง่ ทีส
่ ง
หน้า 1/2
ข ้อที่ 94 ดําเนินธุรกิจเป็ น ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ ให ้บริการ ให ้บริการแบบ
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือโรงงานบําบัดนํ้ าเสีย ระบบและหรือโรงงานนํ้ าประปา ระบบ
และหรือแหล่งจัดเก็บนํ้ าดิบ ระบบและหรือสถานีสบ
ู นํ้ า และกิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนการบริหาร
จัดการธุรกิจทีเ่ กีย
่ วกับสาธารณู ปโภคด ้านนํ้ า
ข ้อที่ 95 ดําเนินธุรกิจเป็ น ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ ให ้บริการ ให ้บริการแบบ
ร่วมลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด ้านเงินดิจท
ิ ัล ระบบและหรือกิจกรรมด ้านโลกเสมือน
ดิจท
ิ ัล ระบบและหรือกิจกรรมด ้านระบบอัจฉริยะสําหรั บ เมือง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถึง
กิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ข ้อที่ 96 ดําเนินกิจการ ผู ้พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ผู ้จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผู ้ให ้บริการ ให ้บริการแบบร่วม
ลงทุน ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด ้านท่าเรือ ระบบและหรือกิจกรรมด ้านการให ้บริการ
คมนาคมขนส่ง ทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ การเดินทางและหรือขนส่งผู ้โดยสารด ้านกระเช ้าหรือ
ระบบเคเบิลคาร์ เป็ นต ้น รวมถึงส่วนประกอบทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้านกิจการข ้างต ้น
ข ้อที่ 97 ให ้บริการจัดหาแหล่งนํ้ าดิบ ซึง่ ได ้แก่ นํ้ าผิวดิน นํ้ าใต ้ดิน และนํ้ าทะเล งานระบบปรับปรุงแก ้ไข (PreTreatment) คุณภาพนํ้ าดิบทีเ่ ปลีย
่ นไป และป้ องกันการปนเปื้ อนของนํ้ าดิบ (Contaminate) รวมถึง
ระบบสํารองนํ้ าดิบ ผลิตและจําหน่ายนํ้ าเพือ
่ อุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลระบบขนส่ง
และจ่ายนํ้ า (Transmission & Distribution) จากระบบผลิตไปยังผู ้ใช ้นํ้ าทางระบบอุโมงค์ (Tunnel)
และ ระบบท่อ (Pipe) รับเหมางานออกแบบก่อสร ้างระบบนํ้ าดิบ ระบบผลิต และจ่ายนํ้ า (Design and
Construction) ให ้บริการเดินเครื่องและซ่อมบํ ารุง (Operate and Maintenance) เครื่องจักรทีใ่ ช ้ใน
ระบบผลิตนํ้ า จัดหาสัมปทานในการจัดหานํ้ าดิบ ผลิต และจํ าหน่ าย เพื่ออุปโภค บริโภค และใช ้ใน
้ ระบบเก่ามาเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยการจั ดทํ าใหม่ทัง้ ระบบหรือบางส่วน ปรั บปรุ งระบบเก่า หรือซือ
ขยายกํ าลังการผลิต และปรั บปรุ งคุณภาพให ้ได ้มาตรฐาน และรั บบํ าบัด กํ าจั ดนํ้ าเสีย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกัน
ข ้อ 98. ประกอบกิจการจัดหาและพั ฒนาทีด
่ น
ิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตามโครงการเกีย
่ วกับนํ้ าทุก
ประเภท
ข ้อ 99. ประกอบกิจการให ้คําปรึกษาเกีย
่ วกับงานจัดหานํ้ าดิบ สร ้างอ่างเก็บนํ้ า เขือ
่ น ระบบประปา และระบบ
บําบัดนํ้ าเสีย รวมถึงกิจการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกัน
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