
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม 
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เลขานกุารท่ีประชมุได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2553 และได้ดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ท่ี
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2553         
ดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 มีความถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานบริษัทในรอบปี 2553 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้รายงานผลการดําเนินการของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  และรายงานผลการดําเนินการประจําปี 2553 ปรากฎ
ในรายงานประจําปี 2553 ซึ่งได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 โดยไม่ต้องมีการ
ลงมต ิ

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 35 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี

การทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพจิารณาอนมุตัภิายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบบญัชี 

 งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปข้อมลูทางการเงินได้ดงันี ้

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รายการ ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 21,488 21,064 21,167 20,868 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 12,004 12,370 11,876 12,260 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,484 8,695 9,291 8,608 
รายได้รวม (ล้านบาท) 4,420 4,067 3,554 2,991 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,063 1,594 1,958 1,485 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.52 0.40 0.49 0.37 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบดุล 
และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี  สิน้สุด  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้ตัง้สํารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วหรือคิดเป็นจํานวน
เงิน 399,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องตัง้ทนุสํารองร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิ
ประจําปีตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิตอ่ท้ายสมัปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปี 2553 เท่ากบั 1,958,751,160 บาท ดงันัน้ ตามข้อกําหนดในสญัญาแก้ไข
เพิ่มเติมตอ่ท้ายสมัปทานประกอบกิจการประปา บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิจํานวน 195,875,116 บาท
ไปทนุสํารองอ่ืน 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาใด ๆ เม่ือพิจารณานโยบายการเงินปันผลดงักล่าว 
บริษัทฯ ยงัคงมีเงินสดสําหรับจ่ายเงินปันผลได้จํานวน 0.20 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 798,000,000 
บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 1,958 1,485 1,000 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,990 3,990 3,990 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.35 0.28 0.20 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 1,397 1,117 798 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 71.3 75.2 79.8 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนมุตัิจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2553 ไปสํารองอ่ืนเป็นจํานวน
เงิน 195,875,116 บาท และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุนของปี 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นจํานวนเงิน 798,000,000 บาท โดยกําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 
พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
21 มีนาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท 

  

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนด
คา่ตอบแทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2554 ซึ่งได้พิจารณาความ
น่าเช่ือถือ  ความสามารถในการให้บริการและคําปรึกษาในการสอบบญัชีและรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา
แล้ว  เห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท สํานกังาน เอินสท์ แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 

รายช่ือ หมายเลขผู้สอบบัญชี จาํนวนปีที่สอบบัญชี 
1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 4 ปี ตัง้แตปี่ 2551-2554 
2. นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 3844 4 ปี ตัง้แตปี่ 2551-2554 
3. นายกฤษดา เลศิวนา 4958 2 ปี ตัง้แตปี่ 2553-2554 
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คนหนึง่คนใดเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  
 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั และ
บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอร์เรชัน่ส์ จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่าง
ใด และได้กําหนดคา่ตอบแทนทัง้สิน้ไม่เกิน 1,195,000 บาท ประกอบด้วย 
 

รายการ ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 515,000 515,000 440,000 
2. คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 540,000 540,000 540,000 
3. คา่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI 140,000 70,000 70,000 

รวม 1,195,000 1,125,000 1,050,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นควรแต่งตัง้ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล  
และนายกฤษดา เลิศวนา แห่ง บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2554 โดยมีคา่ตอบแทนไม่เกิน 1,195,000 บาท  
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
ทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง
ใหม่ก็ได้ 

บริษัทฯ มีกรรมการ จํานวน 12 ท่าน  ดงันัน้ มีกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ     นายโคอิชิ 
วาคานะ  นายโทโมโนริ ซูซูกิ  นายไพรัช เมฆอาภรณ์  และดร.ทนง พิทยะ    

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือพิจารณาแล้วเห็นชอบ
กบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายโคอิชิ 
วาคานะ  นายโทโมโนริ ซูซูกิ  นายไพรัช เมฆอาภรณ์  และดร.ทนง พิทยะ  กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ประวตับิคุคลท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  

ในปี 2553 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติจ่ายเงินโบนสัประจําปี 2552 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 8,279,000 บาท 
และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2553 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,728,000 บาท โดยให้อํานาจ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

สําหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณา
ตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเสนอโบนสักรรมการสําหรับปี 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิโบนสัประจําปี 2553ในจํานวนเงินไม่
เกิน 10,334,100 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2554 ในจํานวนเงินไม่เกิน 6,043,000 บาท 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล     ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2553 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 
ได้มีมติอนมุตัิวิสยัทศัน์ให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจพลงังานและสิ่งแวดล้อม อนัเป็นการสร้างความเติบโตให้แก่
บริษัทฯ ให้ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต  บริษัทฯ จงึต้องดําเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์
ของบริษัท) เพ่ือให้ครอบคลมุการดําเนินธุรกิจดงักลา่ว ร่างแก้ไขวตัถปุระสงค์ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรอนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์ของบริษัท) 
เพ่ือให้ครอบคลมุการดําเนินธุรกิจพลงังานและสิ่งแวดล้อม   โดยให้อํานาจกรรมการในการปรับข้อความ
บางสว่นของร่างวตัถท่ีุประสงค์ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง    

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ และขยายวงเงินรวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น
รูปของตั๋วเงนิ และ/หรือหุ้นกู้ใหม่ (reissuance) ให้ครอบคลุมถงึธุรกจิอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ จะลงทุน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน  2553 ได้
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 10 ปี 
จํานวนไม่เกิน 10,100 ล้านบาท โดยเงินสดท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงิน
และ/หรือหุ้นกู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีกับสถาบนัการเงินของบริษัทฯ      
2) ขยายกําลงัการผลิต การส่งและการจ่ายนํา้ประปา 3) นําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท ประปา
ปทมุธานี จํากดั และ 4) ลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันํา้ทกุประเภท โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
แล้วจํานวน 7,000 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัมีวงเงินคงเหลือท่ีจะสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ในรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ ได้จํานวน 3,100 ล้านบาท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2553 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนมุตัิแผน
ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับนํา้ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับนํา้เสีย ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพลังงาน และธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม ทกุประเภทในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเงินลงทนุในธุรกิจดงักลา่วจะมาจากกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน และ/หรือเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ในรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของ
ตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ เพ่ือนําไปลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังาน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม 
ทกุประเภทได้ เน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ดงักล่าวท่ีอนมุตัิ
โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ไม่ครอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจากตามท่ีกลา่วในข้างต้น 
และจากการประมาณการทางการเงิน ในปี 2554 นีบ้ริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูป
ของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ ได้เพิ่มเติมอีกจํานวน 8,000 ล้านบาท ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นใน
การระดมทุนและเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุน จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และขยาย
วงเงินรวมถึงวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ ใหม่ (reissuance) โดย
มีรายละเอียดการแก้ไขดงัตอ่ไปนี ้
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รายละเอียดของการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ในรูปของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ เดิม 

รายละเอียดของการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูป
ของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ ท่ีขอแก้ไข 

วตัถปุระสงค์ 

1) เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีกับ
สถาบนัการเงินของบริษัทฯ  

2) เพ่ือขยายกําลงัการผลิต การส่งและการจ่าย
นํา้ประปา  

3) เพ่ือนําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท 
ประปาปทมุธานี จํากดั และ  

4) เพ่ือลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันํา้ 

วตัถปุระสงค์ 

1) เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีกับสถาบนั
การเงินของบริษัทฯ  

2) เพ่ือขยายกําลังการผลิต การส่งและการจ่าย
นํา้ประปา  

3) เพ่ือนําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัทยอ่ย 

4) เพ่ือลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันํา้ 

5) เพ่ือลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังาน 

6) เพ่ือลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 

วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น  
รูปของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้  

ไมเ่กิน 10,100 ล้านบาท 

วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น  รูปของ
ตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้  

ไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท 

วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูป
ของตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ ใหม ่(reissuance) 

ไมเ่กิน 10,100 ล้านบาท 

วงเงินรวมการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของ
ตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกู้ ใหม ่(reissuance) 

ไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนมุตัแิก้ไขวตัถปุระสงค์และขยายวงเงินรวมถึงวงเงินการออกและ
เสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตัว๋เงินและ/หรือหุ้นกู้ ใหม่ (reissuance) ให้ครอบคลุมถึงการไปลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบันํา้ ธุรกิจเก่ียวข้องกบัพลงังาน ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม ทกุประเภท 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 


