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1 ประกอบกิจการจดัหาและพฒันาท่ีดินเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานตาม

โครงการผลติ และจําหน่ายนํา้ประปา ที่เก่ียวกับธุรกจินํา้ทุกประเภท ธุรกจิ
พลังงานทุกประเภท และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ 

ในการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัพลงังาน

และสิง่แวดล้อม นอกเหนือจากธุรกิจ

นํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ดําเนินการอยู ่

2 ประกอบกิจการ  ลงทนุ ผลติ จําหน่าย ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง จดัหา ติดตัง้ 

ควบคมุ  ดแูล บํารุงรักษา ตรวจสอบ พฒันา เปล่ียนแปลง ซอ่มแซมซึง่วสัดแุละ

อปุกรณ์ และอะไหลต่า่งๆ ท่ีใช้ในการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา รวมทัง้

ออกแบบและก่อสร้างงานทางด้านโครงสร้างตา่งๆ ของระบบผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปา และรวมตลอดถงึการปรับพืน้ท่ีบริเวณโครงการในธุรกจินํา้ทุก
ประเภท ธุรกจิพลังงานทุกประเภทและธุรกจิที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ทุกประเภท 

เพ่ือให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจได้ทกุประเภทท่ี

เก่ียวข้องกบันํา้ พลงังานและสิง่แวดล้อม 

ประกอบกิจการลงทนุ ออกแบบ และ

ก่อสร้างงานทางด้านโครงสร้างต่างๆ 

รวมทัง้ปรับพืน้ท่ีบริเวณโครงการท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจนํา้ทกุประเภท ธุรกิจพลงังานทกุ

ประเภทและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั

สิง่แวดล้อมทกุประเภท นอกจากนี ้ผลติ 

และ จําหน่าย ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง 

จดัหา ติดตัง้ ควบคมุ ดแูล บํารุงรักษา 

ตรวจสอบ พฒันา เปล่ียนแปลง ซอ่มแซม

ซึง่วสัดแุละอปุกรณ์ และอะไหลต่า่งๆ 

3 ประกอบกิจการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้

บํารุงรักษาระบบผลติและจําหน่ายนํา้ประปา และนํา้ด่ืม 

คงเดิม 

4 ประกอบกิจการผลติและจําหน่ายนํา้ดิบ และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้บํารุงรักษา

ระบบผลติและจําหน่ายนํา้ดิบ 

คงเดิม 

5 ประกอบกิจการบําบดันํา้เสีย และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้บํารุงรักษาระบบ

บําบดันํา้เสีย 

คงเดิม 

6 ซือ้ จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการโดย

ประการอ่ืน ซึง่ทรัพย์สนิใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

คงเดิม 

7 ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหน่ายทรัพย์สนิโดยประการอ่ืน คงเดิม 

8 เป็นนายหน้า ตวัแทน ตวัแทนค้าตา่งในกิจการและธุรกิจทกุประเภท เว้นแตใ่น

ธุรกิจประกนัภยั การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลกัทรัพย์ 

คงเดิม 

9 กู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืน และให้

กู้ ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้

การรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือได้อยา่งอ่ืน เว้น

แตใ่นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

คงเดิม 

10 ทําการจดัตัง้สํานกังานสาขาหรือแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ คงเดิม 

11 เข้าเป็นหุ้นสว่นจํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท

จํากดัและบริษัทมหาชนจํากดั ร่วมลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล องค์กร ทัง้ภาครัฐ 

และภาคเอกชนอ่ืน ทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร ไมว่า่จะมี

คงเดิม 
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12 บริษัทมีสทิธิท่ีจะออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้  ตัว๋เงิน หน่วย

ลงทนุ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ 

หรือหลกัทรัพย์ หรือตราสารประเภทอ่ืนใด ซึง่บริษัทสามารถท่ีจะออก และเสนอ

ขายได้ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั หรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

คงเดิม 

13 ทําการติดตอ่ เจรจา คํา้ประกนั ทําสญัญาใด ๆ กบัหน่วยงานของรัฐ สว่นราชการ 

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เทศบาล องค์กร เจ้าพนกังาน เจ้าหน้าท่ี หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือ

ขอจดทะเบียน ซือ้ เช่า เป็นเจ้าของ หรือกระทําให้ได้มาโดยวิธีอ่ืน และให้ใช้

ประโยชน์ หรือจําหน่ายไปโดยวิธีใด ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่สทิธิ

ทางการค้า เอกสทิธ์ิ ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า อตุสาหกรรมสมบติั 

บตัรสง่เสริมการลงทนุ สมัปทาน สมัปทานบตัร อาชญาบตัร ใบอนญุาต  ช่ือ

ทางการค้า ข้อตกลง กรรมสทิธ์ิ สทิธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจําเป็น และเป็น

ประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของบริษัท 

คงเดิม 

14 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง 

ยานพาหนะ เคร่ืองกําเนิดและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตู้ เยน็ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองสบู

นํา้ เคร่ืองทําความร้อน เคร่ืองทําความเยน็ เคร่ืองครัว เคร่ืองเหลก็ เคร่ือง

ทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองสขุภณัฑ์ เคร่ืองเคหภณัฑ์ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

อปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ประปา รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว

ข้างต้น 

คงเดิม 

15 ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกนัโรคสําหรับคนและสตัว์ เคร่ืองเวชภณัฑ์ 

เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์และเภสชักรรม ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืชและสตัว์ทกุชนิด 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในทางวิทยาศาสตร์ 

คงเดิม 

16 ประกอบกิจการค้าวสัดกุ่อสร้าง อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทกุประเภท สี เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแตง่อาคารทกุชนิด 

คงเดิม 

17 ประกอบกิจการโรงงานผลตินํา้ด่ืม และเคร่ืองด่ืม คงเดิม 

18 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนงัสือ พิมพ์หนงัสือจําหน่าย และออก

หนงัสือพิมพ์ 

คงเดิม 

19 ประกอบกิจการโรงนํา้แข็ง คงเดิม 

20 ประกอบกิจการรับเหมาอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีทําการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอ่ืนทกุชนิด รวมทัง้รับทํางานโยธาทกุ

ประเภท 

คงเดิม 

21 ประกอบกิจการสัง่เข้ามาจําหน่ายในประเทศและสง่ออกไปจําหน่ายยงั

ตา่งประเทศ ซึง่สนิค้าตามท่ีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ 

คงเดิม 

22 ประกอบธุรกิจบริการรับคํา้ประกนัหนีส้นิ ความรับผิด และการปฏิบติัตาม คงเดิม 
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23 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําปัญหาเก่ียวกบัด้าน

บริหารงานพาณิชย กรรม อตุสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาการผลิต การตลาด และ

จดัจําหน่าย 

คงเดิม 

24 ประกอบกิจการบริการจดัเก็บ รวบรวม จดัทํา จดัพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมลู

ในทางเกษตรกรรม อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทัง้

ประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ  

คงเดิม 

25 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ

จดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอ่ืน 

คงเดิม 

26 ประกอบกิจการประมลูเพ่ือขายสนิค้าและรับจ้างทําของ ตามวตัถท่ีุประสงค์

ทัง้หมด ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ และองค์การของรัฐ 

คงเดิม 

27 บริษัทมีสทิธิออกหุ้นในราคาสงูกวา่มลูคา่ของหุ้นท่ีกําหนดไว้ คงเดิม 
 


