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หน้าท่ี 72 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการ

แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

แก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยปรับแก้ไขใน  ข้อ (2) และเพ่ิม                  

ข้อ (64) –  ข้อ (83) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท    

เห็นควรอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยปรับแก้ไขใน  ข้อ (2) และ เพ่ิมข้อ (64) –  ข้อ (83) และให้

นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 63 ข้อ เป็น 83 ข้อ ดงันี ้ 

(2)  ขาย โอน รับโอน แลกเปลีย่น เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอ่ืนใดโดย

ถกูต้องตามกฎหมาย จําหน่าย ซึ่งทรัพย์หรือทรัพย์สิน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา รับการคํา้

ประกันหรือเข้าคํา้ประกันหนีส้ิน ความรับผิด ทําสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ก่อหลกัประกันใน

ทรัพย์หรือทรัพย์สนิใดๆ เพ่ือเป็นการประกนัการชําระหนีห้รือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

(64) เข้าเป็นหุ้ นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นใน

บริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนใดๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่า

ห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทนัน้จะมีวตัถปุระสงค์ทํานองเดียวกนักบับริษัทหรือไมก็่ตาม 

(65) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอนํา้ และ/หรือนํา้ รวมทัง้การผลิต ซือ้ ขาย 

แลกเปลี่ยน สํารวจ พฒันา จดัหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ 

ออกแบบ ติดตัง้ ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บํารุงรักษา สะสม สํารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง 

ซ่อมแซม นําเข้า ส่งออก และการดําเนินงานต่างๆ หรือจดัการค้าด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับพลงังาน

ไฟฟ้าทรัพยากรธรรมชาติ และพลงังานอ่ืนๆ ทกุชนิด เช่น ลม นํา้ ความร้อน แสงแดด แร่ธาต ุไอนํา้ 

นํา้มนั ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วตัถเุคมีจากถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ตลอดจนพลงังานปรมาณูและเชือ้เพลิงในรูปอ่ืนๆ เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จาก

กิจการนัน้ๆ รวมทัง้การค้า การขายของ และการรับทํางานอย่างใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการดงักลา่ว

หรืองานอ่ืนท่ีสง่เสริมกิจการเช่นวา่นัน้ (เมื่อได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

(66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่แต่ไม่จํากัดเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงันํา้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะ โรงไฟฟา้พลงังานปรมาณ ูและโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ทกุประเภท และโรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลติเคร่ือง

กําเนิดไฟฟ้าสง่ไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่ง

เป็นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว โรงงานผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม 

โรงงานผลิตวสัดกุ่อสร้างทกุชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวสัดทุนไฟหรือผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากขีเ้ถ้า 

(FLY ASH) และโรงงานอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์และหรือสง่เสริมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
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(67) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอ่ืนทุกประเภท อัน

หมายความรวมถึงการผลิต ซือ้ จําหน่าย สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตัง้ ทดสอบ ควบคมุ จดัให้ได้มา จดัสง่ บํารุงรักษา ประมลู รับเหมา

ก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า ส่องออก และดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับแหล่งพลังงานอันได้มาจาก

ธรรมชาติ และการดําเนินการท่ีเก่ียวกับพลังงานอ่ืนทุกประเภท รวมทัง้งานอ่ืนท่ีส่งเสริมกิจการ

ดงักลา่ว 

(68) ธุรกิจให้คําปรึกษา ออกแบบ ควบคมุ ติดตัง้ บํารุงรักษา ซอ่มแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจยั

เก่ียวกบัระบบพลงังานชีวภาพพลงังานแสงอาทิตย์ เซลล์เชือ้เพลงิ และพลงังานทดแทนอ่ืน ตลอดจน

เป็นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อะไหล่ เค ร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรและระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีใช้หรือเก่ียวข้องกบัระบบดงักลา่วทกุประเภท 

(69) จดัหา ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนญุาต หรือจดัให้ได้มาโดย

วิธีอย่างอ่ืนซึ่งการจดทะเบียน สัมปทาน อาชญาบัตร คําขออาชญาบัตร ประทานบัตร คําขอ

ประทานบตัร ใบอนญุาต บตัรสง่เสริมการลงทนุ สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้า หรือสิง่

ท่ีคล้ายคลึงกัน แบบแผน สตูร เอกสิทธิหรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ท่ีเห็น

วา่เปน้ประโยชน์ในการดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษัทมีสว่นได้เสีย

ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมทัง้ให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเร่ืองสิทธิต่างๆ 

ดงักลา่ว 

(70) ประกอบกิจการเติมนํา้มนัเชือ้เพลงิให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ 

(71) จดัหา ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน จดัให้ได้มา ค้าขาย ขนสง่ ซึ่งปิโตรเลยีมหรือผลติภณัฑ์จาก

ปิโตรเลยีม 

(72) สง่เสริม ก่อสร้าง จดัตัง้ และดําเนินกิจการเก่ียวกบัระบบการสง่จ่ายเชือ้เพลงิเข้าอากาศยาน เพ่ือการ      

จดัจ่าย ขนสง่ เก็บกกั สุม่ตวัอยา่ง วิเคราะห์ รับรองและบริการสง่เข้าอากาศยานซึ่งเชือ้เพลงิการบิน        

ทกุชนิด และดําเนินกิจการดงักลา่สวในการบริการด้านการสง่เข้าและเติมเชือ้เพลงิในอากาศยาน 

(73) เข้าทํานิติกรรมสัญญาเพ่ือควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราอตัราดอกเบีย้ ราคาวตัถดุิบ สนิค้า และทรัพย์สนิ 

(74) ประกอบกิจการจดัหา ค้าปลกี ค้าสง่ และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลว

เป็นก๊าซ 

(75) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการขนสง่ก๊าซธรรมชาติวางทอ่ วางระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบทอ่

ก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้จดัหา ลงทนุ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบํารุงรักษาทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ 

(76) ทําการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หน่วยงานใดๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้ได้มาจดทะเบียน จําหน่ายสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ ข้อตกลง สิทธิ กรรมสิทธ์ิ 

ใบอนญุาต สทิธิในเคร่ืองหมายการค้า อตุสาหสมบตัิ (ทรัพย์สนิทางอตุสาหกรรม) ลิขสทิธ์ิ สิทธิบตัร 

สมัปทานหรือเอกสทิธ์ิท่ีจําเป็นแก่การดําเนินกิจการของบริษัท 

(77) ทําการยื่นขอ และถือครองใบอนญุาตและหนงัสอืรับรองจดทะเบียนตา่งๆ ท่ีจําเป็นหรือเป็นประโยชน์

แก่กิจการของบริษัท 

(78) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรอง

คณุภาพนํา้มนัและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
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(79) ประกอบกิจการค้า ซือ้ ขาย เช่า เช่าซือ้ ซอ่มแซม ติดตัง้ ตรวจสอบ แก้ไข บํารุงรักษา จดัหามา ได้มา

และจําหน่าย ไปด้วยวิธีใดๆ ซึ่งวัตถุดิบชิน้ส่วน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สินค้าผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ 

นวตักรรม และเทคโนโลยีตา่งๆ ภายใต้วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(80) ประกอบการเป็นผู้ รับสิทธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิง่ประดิษฐ์นวตักรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สนิทางปัญญา

อ่ืนใด รวมถึง ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัรเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(81) ประกอบกิจการให้บริการคิดค้น พัฒ นา สร้าง ประดิษฐ์ เขียน ปรับปรุง จัดทํา ให้บริการ 

แอพพลิเคชัน่ แพล็ตฟอร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ป

เล็ต และ/หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคลื่อนท่ีได้และเคลื่อนท่ีไม่ได้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น 

แพลต็ฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

(82) ประกอบกิจการให้บริการจดัการ จดัหา ให้เช่า ซือ้ ขาย ขายตอ่ สง่เสริมการขาย ผลติ วิจยั พฒันาสิง่

อํานวยความสะดวกด้านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ี

เคลื่อนท่ีได้และเคลื่อนท่ีไม่ได้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอร์มและ/หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ 

(83) ประกอบกิจการให้บริการจดัการข้อมลูในฐานะตวักลางหรือนายหน้า สาํหรับผู้ ต้องการติดตัง้และ/

หรือดแูลรักษาระบบการผลติกระแสไฟฟา้ครัวเรือนและ/หรือสว่นบคุคลกบัผู้ ต้องการตดิตัง้และ/หรือ

ผู้ลงทนุและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผา่นแอพพลเิคชัน่ แพลต็ฟอร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเลต็ หรืออปุกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคลือ่นท่ี

ได้และเคลือ่นท่ีไมไ่ด้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลเิคชัน่และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รับ

คา่ธรรมเนียมจากผู้ต้องการตดิตัง้ และ/หรือ ผู้ลงทนุ และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 


