
(1.6) เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่8 

   

 

การแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ในการประกอบกจิการของบริษัทฯ เกีย่วกบัประเภทธุรกจิด้านพลงังานและด้านอ่ืนๆ  

วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
(6)   ประกอบกิจการรับจดัและใหซ่ึ้งบริการตาม (ก) ถึง 

(ง) ดงักล่าวทั้งหมดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโรงงานส าหรับ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น น ้ ามนัและก๊าซปิ
โตรเล่ียม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และ
เหล็กกล้า น ้ าและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธี
ผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อ
กระดาษ  เภสั ชกรรมและการแพทย์ และ ท่ี
เก่ี ยวเน่ืองกับ เค ร่ืองมืออุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกส าหรับโรงงาน เช่น การควบคุมมลภาวะ 
การควบคุมดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร
คมนาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ให้บริการทางด้านการเป็นท่ีปรึกษาและ
บริการทางดา้นวศิวกรรมทุกชนิดทุกประเภท 

(ข) ท าการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จดัหา 
ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือซ้ือ ให้เช่าและ
เช่าและซ่อมแซม ซ่ึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งชุด 
อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรทุกชนิดทุกประเภท  

  

(6)  ประกอบกิจการรับจดัหาและให้บริการตาม (ก) ถึง 
(ง) ดงักล่าวทั้งหมดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโรงงานและหรือ
ส่ิงก่อสร้าง และหรือส่ิงประดิษ ฐ์ใดๆ ตลอดจน
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการประกอบ
กจิการ ส าหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทต่างๆ 
เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ การกลั่นน ้ามัน
และการแยกก๊าซธรรมชาติ  พลังงาน พลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียน การผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช้ือเพลิงสังเคราะห์ เช้ือเพลิง
ชีวมวล เช้ือเพลิงชีวภาพ พลังงานไฟฟ้าจากลม  น ้า 
และแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบลดแปร
รูปและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon 
Capture) เห ล็ ก  แ ล ะ เห ล็ ก ก ล้ า  น ้ า แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุง
โลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและ
การแพทย ์การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ  การเกษตรและ
อาหาร ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ  และท่ี
เก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองมืออุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกประเภท 
เช่น การจัดการส่ิงแวดล้อม การควบคุมมลภาวะ การ
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม  
ระบบ เทค โน โลยีส ารสน เทศและการ ส่ื อส าร 
เทคโนโลยีอวกาศ เช่น อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม ความ
มั่นคงปลอดภั ยทางไซ เบอร์  ปัญญาประดิษ ฐ์ 
(Artificial Intelligent) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 
(Metaverse) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บล็อกเชน 
(Blockchain) ระบบ เงินตราดิ จิตอลเข้ ารหัสลับ 
(Crypto Currency) แ ล ะ สิ น ท รัพ ย์ ดิ จิ ต อ ล อ่ื น 
(Digital Assets) วิทยาการวิ เคราะห์ ข้อมูล  (Data 
Analytics) และ วิทยาการข้อมูล (Data Science) 

(ก) ให้บริการทางดา้นการเป็นท่ีปรึกษาและบริการ

ทางดา้นวศิวกรรมทุกชนิดทุกประเภท 
(ข) ท าการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จดัหา 

ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือซ้ือ ให้เช่าและ
เช่าและซ่อมแซม ซ่ึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งชุด 
อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรทุกชนิดทุกประเภท 
ระบบ  ซ อฟ ท์แว ร์  แอปพ ลิ เค ชั น  และ
แพ ล ต ฟ อ ร์ ม  ที่ ใ ช้ ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 



(1.6) เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่8 

   

 

วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

(ค) ท าก าร ติดตั้ ง เค ร่ือ งมื อ อุป กรณ์ ทั้ ง ชุ ด 
อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรและ ท างานก่อสร้าง
ทุ กช นิ ด ทุ กป ระ เภท  ซ่ึ งโรงงานและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าห รับ โรงง าน  เช่ น  ง าน โยธ า  ง าน
สถาปัตยกรรม งานเก่ียวกับไฟฟ้า งาน
เคร่ืองบันทึก เคร่ืองว ัด งานท าท่อต่างๆ 
รวมทั้งท าการบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้ดี
ข้ึ น  ต ลอดจนท าง าน อ่ืน ๆ  ทั้ งห มด ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 

(ง) ให้บริการ ดูแลอ านวยการหรือให้ค  าแนะน า
ปรึกษาในเร่ืองการก่อสร้าง การปฏิบติังาน 
แล ะก ารบ า รุ ง รักษ า ซ่ึ งโรงงาน  แล ะ
เค ร่ืองมืออ านวยความสะดวกส าห รับ
โรงงาน 

(ค) ท าการติดตั้ งติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้ งชุด 
อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร และท าการก่อสร้าง
ทุ ก ช นิ ด ทุ ก ป ระ เภ ท  ซ่ึ ง โ ร ง ง าน แ ล ะ
ส่ิงก่อสร้างทุกประเภท และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับโรงงานและ
ส่ิงก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานโยธา งาน
สถาปัตยกรรม งานเก่ียวกบัไฟฟ้า งานเคร่ือง
บนัทึก เคร่ืองวดั งานท าท่อต่างๆ ระบบงานที่
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
รวมทั้งท าการบ ารุงรักษาและปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
ตลอดจนท างานอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล
อ านวยการหรือให้ค  าแนะน าปรึกษาในเร่ือง
การก่อสร้าง การปฏิบัติงาน การด าเนินการ 
การประกอบกิจการ และการบ ารุงรักษา ซ่ึง
โรงงานและส่ิงก่อสร้างและส่ิงประดิษฐ์  และ
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกส าหรับโรงงาน
และการประกอบกจิการทุกประเภท 

(14) ประกอบกิจการค้าน ้ ามัน เช้ือเพ ลิง ถ่านหิน 
ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ี ก่อให้เกิดพลังงาน และ
สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

(14) ประกอบ กิ จก ารค้าน ้ ามัน เช้ื อ เพ ลิ ง  ถ่ าน หิน 
ผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลงังาน และสถานี
บริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงและพลังงานอ่ืน เช่น สถานี
ประจุ ไฟ ฟ้ า (EV Charging Station) และสถานี
ประจุก๊าซเช้ือเพลิงแอลพีจี(LPG)  ก๊าซธรรมชาติ
อัด (CNG) ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ก๊าซไฮโดรเจน 
(Hydrogen) สถานี เปลี่ ยน ถ่ ายอุป กรณ์ กัก เก็ บ
พลังงาน (Battery Swapping Station) เป็นต้น 

(17) ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ (17)  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าระบบ
พลังงานร่วม (Cogeneration) โรงกลั่นน ้ ามัน โรง
แยกก๊าซธรรมชาติ  โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซ
อุตสาหกรรมและก๊าซสังเคราะห์อ่ืนๆ โรงงานปิโตร
เคมีและเคมีภัณฑ์  รวมถึงการประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรมและกิจกรรมการประกอบธุรกิจทุก
ประเภทตามทีร่ะบุในวัตถุประสงค์ข้อ 6. 
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วตัถุประสงค์ปัจจุบัน วตัถุประสงค์ทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลง 

(20) ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและ/หรือเขา้เป็นผูท้  า
การพฒันาและด าเนินงานในโครงการกลไกการ
พฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ในโครงการประเภทและลกัษณะต่างๆ 

(20)  ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษา และ/หรือ เขา้เป็นผูท้  า
การพัฒนาและด าเนินงานในโครงการเพื่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานสะอาด 
พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอ่ืนใดเพื่อการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (28)  ประกอบกิจการผลิต ซ้ือ ขาย ขายปลีก ขายส่ง 
แลกเปลี่ยน จ้าง รับจ้าง หรือกระท าด้วยประการอ่ืน
ซ่ึงชีวมวล วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากชีวมวลทุกชนิด ทั้งที่อยู่ ในสภาพ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึง่ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

 (29) ประกอบธุรกิจบริการ การจัดการ การขนส่ง ขนถ่าย
และกระจายสินค้า (ซ่ึงสินค้าตามวัตถุประสงค์ของ
บริษทั 

 (30) ประกอบกิจการทุกประเภทเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ อาท ิ
พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
สารปรุงแต่งเช้ือเพลิง เป็นต้น 

 (31) ประกอบกจิการป่าไม้ อาท ิการท าไม้ การปลูกสวนป่า
เศรษฐกิจ และกิจกรรมทุกประเภทเกี่ยวกับผลิตผล
และผลพลอยได้ที่ได้จากกิจการป่าไม้ เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงวัตถุดิบส าหรับกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัท รวมทั้งการซ้ือ จัดหา จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 
ขอรับสัมปทาน และจัดให้ได้มาซ่ึงสิทธิอ่ืนใดที่
เกีย่วข้อง 

 (32) ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้ และ
กจิกรรมทุกประเภทเกีย่วกับผลิตผลและผลพลอยได้
ทีไ่ด้จากการแปรรูปไม้ 

 (33)  ประกอบกิจการท าสวน ท าไร่ เกษตรพันธสัญญา 
(Contract Farming) เพื่ อให้ ได้มาซ่ึ งวัตถุดิบ ใน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการซ้ือ 
จัดหา จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ขอรับสัมปทาน และ
จัดให้ได้มาซ่ึงสิทธิอ่ืนใดทีเ่กีย่วข้อง 

 


