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วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค ์

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท จำกเดิม 55 ขอ้ เป็น 60 ขอ้ ตำมท่ีปรำกฏในวำระท่ี 5 

น้ัน บริษัทจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3 โดยใชข้อ้ควำมต่อไปน้ี 

 

“ขอ้3. วตัถปุระสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 60 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติแกไ้ข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ และเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือ กรรมกำร หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3 ท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำ หรือด ำเนินกำร  

ใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 

 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 

แบบ บมจ. 002       หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

        เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

     บริษัท          คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

                                      วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) ซ้ือ จดัหำ รบั เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้และจดักำรโดยประกำรอื่น ซ่ึงทรพัยสิ์นใด ๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรพัยสิ์นน้ัน 

(2) ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นโดยประกำรอื่น 

(3) เป็นนำยหน้ำ ตวัแทน ตวัแทนคำ้ต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั กำรหำสมำชิกให้

สมำคม และกำรคำ้หลกัทรพัย ์

(4) กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีธนำคำร นิติบุคคล หรือสถำบนักำรเงินอื่น และใหกู้ย้ืมเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ยวิธีกำร

อื่น โดยจะมีหลักทรพัยห์รือไม่ก็ตำม รวมทั้งกำรรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตรำสำรท่ีเปล่ียนมือได้

อยำ่งอื่น เวน้แต่ในธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

(5) ท ำกำรจดัตั้งส ำนักงำนสำขำ หรือแต่งตั้งตวัแทน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

(6) เขำ้เป็นหุน้ส่วนจ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทจ ำกดั และบริษัทมหำชนจ ำกดั 

(7) ประกอบกิจกำรรบัเหมำก่อสรำ้งอำคำร อำคำรพำณิชย ์อำคำรท่ีพกัอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เขื่อน 

อุโมงค ์และงำนก่อสรำ้งอยำ่งอื่นทุกชนิด รวมทั้งรบัท ำงำนโยธำทุกประเภท 

(8) ประกอบกิจกำรโรงแรม ภตัตำคำร บำร ์ไนทค์ลบั 

(9) ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ และคนโดยสำรทั้งทำงบก ทำงน ้ำ ทำงอำกำศ ทั้งภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งรบับริกำรน ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกรและกำรจดัวำงกำรขนส่งทุกชนิด 

(10) ประกอบกิจกำรจัดเก็บ รวบรวม จดัท ำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

พำณิชยกรรม กำรเงิน 

(11) ประกอบกิจกำรทำงดำ้นกฎหมำย ทำงบญัชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม รวมทั้งกิจกำรโฆษณำ 

(12) ประกอบธุรกิจค ้ำประกนัหน้ีสิน ควำมรบัผิดและกำรปฏบิติัตำมสญัญำของบุคคลอื่น รวมทั้งรบับริกำรค ้ำประกนั

บุคคลซึ่งเดินทำงเขำ้มำในประเทศหรือเดินทำงออกไปต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมือง กฎหมำยว่ำ

ดว้ยภำษีอำกร และกฎหมำยอื่น 

(13) ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำปัญหำเกี่ยวกับด้ำนบริหำรงำนพำณิชยกรรม 

อุตสำหกรรม รวมทั้งปัญหำกำรผลิต กำรตลำด และกำรจดัจ ำหน่ำย 

(14) ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นผูจ้ดักำรและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดักำรทรพัยสิ์นใหบุ้คคลอื่น 

(15) ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน สถำนพยำบำล รบัรกัษำคนไขแ้ละผูป่้วยเจ็บ รับท ำกำรฝึกสอนและอบรม

ทำงดำ้นวิชำกำรเกี่ยวกบักำรแพทย ์กำรอนำมยั 

(16) ประกอบกิจกำรจดัสรำ้งและจ ำหน่ำยภำพยนตร ์โรงภำพยนตร ์และมหรสพอื่น สถำนพกัตำกอำกำศ สนำมกีฬำ 

สระว่ำยน ้ำ โบวล่ิ์ง 

(17) ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน ้ ำยำกันสนิมส ำหรับยำนพำหนะทุก

ประเภท รวมทั้งบริกำรติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไ้ขอุปกรณ ์ป้องกนัวินำศภยัทุกประเภท 

(18) ประกอบกิจกำรซกัรีดเส้ือผำ้ ตดัผม เสริมสวย 

(19) ประกอบกิจกำรรบัจำ้งถ่ำยรูป ลำ้ง อดั ขยำยรูป รวมทั้งเอกสำร 

(20) ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร อำบ อบ นวด 
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แบบ บมจ. 002      หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

       เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

บริษัท          คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(21) ประกอบกิจกำรประมูลเพื่อรับจำ้งท ำของ ตำมวตัถุประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

รำชกำร และองคก์ำรของรฐั 

(22) ประกอบกิจกำรน ำเขำ้และส่งออก เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล และอุปกรณค์วบคุมเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือกล 

(23) ประกอบกิจกำรน ำเขำ้และส่งออกสำรเคมีส ำหรบัป้องกนัไฟไหม ้

(24) รบัติดตั้งอุปกรณเ์กี่ยวกบัระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบปรบัอำกำศ ระบบส่ือสำร 

(25) ขำยปลีกอุปกรณเ์กี่ยวกบัไฟฟ้ำ ประปำ ปรบัอำกำศ ส่ือสำร 

(26) จ ำหน่ำยและติดตั้ง วสัดุประเภทสำรเคลือบโครงกำรเหล็ก 

(27) จ ำหน่ำยและติดตั้งอุปกรณป์ระหยดัพลงังำน 

(28) เป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกบัระบบวิศวกรรมทุกระบบ 

(29) จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำดว้ยเซลลแ์สงอำทิตย ์

(30) เสนอขำยหุน้ และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดต่อประชำชน 

(31) ประกอบกิจกำรคำ้รถถงั เคร่ืองบิน ยำนพำหนะท่ีใชใ้นกำรรบ อำวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเกี่ยวกบักำรรบทุกชนิด ยุทธ

ปัจจัยทำงกำรทหำร ทำงด้ำนควำมมัน่คง อุปกรณ์กำรส่ือสำรของฝ่ำยทหำร ฝ่ำยควำมมัน่คง รวมทั้งกำร

ซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ ตรวจสอบและติดตั้ง สินคำ้ดงักล่ำว รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(32) ท ำกำรประมูลเพื่อขำย เพื่อรบัจำ้งท ำของ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบสินคำ้ตำมวตัถุประสงค์

ทั้งหมด ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรอื่นของรัฐทั้งภำยในและ

ภำยนอกประเทศ 

(33) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเขำ้ ส่งออก ซ้ือ ขำย ใหบ้ริกำรติดตั้งระบบป้องกนัควำมรอ้น ระบบป้องกนัควำมเยน็ และ

รวมถึงระบบกำรป้องกนัไฟฟ้ำและไฟลุกลำมทุกชนิดทุกประเภท 

(34) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเขำ้ ส่งออก ซ้ือ ขำย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำทุกชนิดทุกประเภท เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ระบบควบคุม

ระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณพ์รอ้มทั้งอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว 

(35) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเขำ้ ส่งออก ซ้ือ ขำย ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท้ำงวิทยำศำสตร ์ปุ๋ย ยำปรำบศตัรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสตัวทุ์กชนิดทุกประเภท 

(36) ประกอบกิจกำรคำ้สตัวม์ีชีวิต เน้ือสตัวช์ ำแหละ เน้ือสตัวแ์ช่แขง็ และเน้ือสตัว์บรรจุกระป๋อง 

(37) ประกอบกิจกำรคำ้ ขำ้ว ขำ้วโพด มนัส ำปะหลัง มนัส ำปะหลังอดัเม็ด กำแฟ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ถัว่ งำ ละหุ่ง 

ปำลม์น ้ำมนั ปอ ฝ้ำย นุ่น พืชไร่ ผลิตภณัฑจ์ำกสินคำ้ดงักล่ำว ครัง่ หนังสตัว ์ไม ้แร่ ยำง ยำงดิบ ยำงแผ่น หรือ

ยำงชนิดอื่นอนัผลิตขึ้ นหรือไดม้ำจำกส่วนหน่ึงส่วนใดของตน้ยำงพำรำ ของป่ำสมุนไพร และพืชผลกำรเกษตรอื่น

ทุกชนิด 

(38) ประกอบกิจกำรคำ้ ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเสน้ เคร่ืองด่ืม น ้ำด่ืม น ้ำแร่ น ้ำผลไม ้สุรำ เบียร ์

อำหำรสด อำหำรแหง้ อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอำหำร น ้ำซอส 

น ้ำตำล น ้ำมนัพืช อำหำรสตัว ์และเคร่ืองบริโภคอื่น 

(39) ประกอบกิจกำรคำ้ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเครำะห์ เสน้ด้ำยยืด 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับกำย ถุงน่อง เคร่ืองหนัง รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ือง

อุปโภคอื่น ส่ิงทอ อุปกรณก์ำรเล่นกีฬำ 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบ บมจ. 002      หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

       เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

บริษัท          คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(40) ประกอบกิจกำรคำ้ เคร่ืองเคหภณัฑ ์เคร่ืองเรือน เฟอรนิ์เจอร ์เคร่ืองครวั ตูเ้ย็น เคร่ืองปรบัอำกำศ เคร่ืองฟอก

อำกำศ พดัลม เคร่ืองดูดอำกำศ หมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำ เตำรีดไฟฟ้ำ เคร่ืองท ำควำมร้อน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(41) ประกอบกิจกำรคำ้วสัดุก่อสรำ้ง อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกำรก่อสรำ้ง เคร่ืองช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือ

ทำสี เคร่ืองตกแต่งอำคำร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองสุขภณัฑ ์อุปกรณ์

ประปำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(42) ประกอบกิจกำรคำ้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองสูบ

น ้ำ เคร่ืองบ ำบดัน ้ำเสีย และเคร่ืองก ำจดัขยะ 

(43) ประกอบกิจกำรคำ้ น ้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน ผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่นท่ีก่อใหเ้กิดพลังงำน และสถำนีบริกำรน ้ำมัน

เช้ือเพลิง 

(44) ประกอบกิจกำรคำ้ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณเ์คร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมควำมงำม 

(45) ประกอบกิจกำรคำ้ กระดำษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ ์หนังสือ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กำร

ถ่ำยภำพและภำพยนตร์ เคร่ืองค ำนวณ เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเ้ก็บเอกสำร 

เคร่ืองใชส้ ำนักงำน เคร่ืองมือส่ือสำร คอมพิวเตอร ์รวมทั้งอุปกรณแ์ละอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว 

(46) ประกอบกิจกำรคำ้ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทั้งวตัถุท ำเทียมส่ิงดงักล่ำว 

(47) ประกอบกิจกำรคำ้ เม็ดพลำสติก พลำสติก หรือส่ิงอื่นซ่ึงมีลักษณะคลำ้ยคลึงกนั ทั้งท่ีอยู่ในสภำพวตัถุดิบหรือ

ส ำเร็จรูป 

(48) ประกอบกิจกำรคำ้ ยำงเทียม ส่ิงท ำเทียม วตัถุหรือสินคำ้ดงักล่ำวโดยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ 

(49) ประกอบกิจกำรคำ้ จดัจ ำหน่ำยและน ำเขำ้อุปกรณ์เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร หวัรถจกัรรถไฟ รถจกัรดีเซลไฟฟ้ำ รถ

โบกี้ บรรทุกตูสิ้นคำ้ เคร่ืองกั้นถนน รวมทั้งอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว และงำนอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 

(50) น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคเบ้ิลทุกประเภทท่ีใชใ้นโครงขำ่ยโทรคมนำคม 

(51) ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำทุกประเภททั้งในประเทศและนอกประเทศ อำทิ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้น โรงไฟฟ้ำ

พลงังำนควำมรอ้นร่วม โรงไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ โรงไฟฟ้ำพลงังำนปรมำณู โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์โรงไฟฟ้ำ

พลังงำนลม โรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำขนำดใหญ่ โรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ ำขนำดเล็ก โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ 

โรงไฟฟ้ำกำ๊ซชีวภำพ และโรงไฟฟ้ำอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  และสิ่ง

อนัเป็นวสัดุอุปกรณข์องโรงไฟฟ้ำน้ัน 

(52) ประกอบกิจกำรเกี่ยวกบัพลงังำนไฟฟ้ำ อนัไดแ้ก่ ซ้ือ ขำย จดัส่ง จดัหำ ส ำรวจ พฒันำ แปรสภำพ วำงแผน สรำ้ง 

ตรวจสอบ วิเครำะห ์ออกแบบ ติดตั้ง จดัใหไ้ดม้ำ จดัส่ง บ ำรุง รักษำ สะสม ส ำรอง ประมูล รับเหมำก่อสรำ้ง 

ซ่อมแซม น ำเขำ้ ส่งออก ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ำ แหล่งพลังงำนอันไดม้ำ จำกธรรมชำติ 

ไดแ้ก่ น ้ ำ ลม แสงแดด แร่ธำตุ หรือเช้ือเพลิง น ้ ำมัน ถ่ำนหิน วตั ถุเคมีจำกถ่ำนหิน แกลบ เศษไม ้หรือก๊ำซ 

พลงังำนชีวมวล พลงังำนชีวภำพ พลงังำนจำกขยะและผลิตภณัฑจ์ำกขยะ รวมทั้งพลงังำนปรมำณู เพื่อผลิตไฟฟ้ำ

และงำนอื่นท่ีส่งเสริมกิจกำรเช่นว่ำน้ี และรวมถึงเป็นผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์พลังงำนลม 

พลังงำนชีวมวล พลังงำนชีวภำพ พลังงำนจำกขยะและผลิตภัณฑ์จำกขยะ พลังงำนน ้ำ พลังงำน ทดแทนและ

หมุนเวียนทุกประเภท 
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แบบ บมจ. 002      หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

บริษัท          คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(53) ประกอบกิจกำรผลิต ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย ติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง ใหบ้ริกำร และใหค้ ำปรึกษำในกำรวำงระบบ รวมทั้ง

พฒันำ ระบบคอมพิวเตอร ์ซอฟตแ์วร ์แอปพลิเคชัน่ ระบบสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย ระบบส่ือสำรขอ้มูลภำพ

และเสียง ระบบฐำนขอ้มลู รวมถึงระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

(54) ประกอบกิจกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำโครงกำรประหยดัพลังงำน และ อนุรักษ์พลังงำนอย่ำงครบวงจร อนัไดแ้ก่ 

เป็นท่ีปรึกษำโครงกำรประหยดัพลงังำนและอนุรกัษ์พลงังำน ออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรประหยดัพลงังำน 

และ อนุรกัษ์พลงังำน วิเครำะหก์ำรลงทุนและท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรประหยดัพลงังำนและ

อนุรักษ์พลังงำน จ ำหน่ำย ติดตั้ง ใหเ้ช่ำ อุปกรณ์และระบบในโครงกำรประหยดัพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 

รวมถึงกำรรบัด ำเนินกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบ ซ่อมบ ำรุง ตรวจวดั และตรวจสอบผลประหยดัพลงังำน ให้

ค ำปรึกษำดำ้นกำรลงทุน และ ลงทุนในโครงกำรประหยดัพลงังำนและอนุรกัษ์พลงังำน 

(55) ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิง สถำนีบริกำรกำ๊ซธรรมชำติ สถำนีบริกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและชำรจ์

กระแสไฟฟ้ำส ำหรับยำนพำหนะไฟฟ้ำ และบ ำรุงรกัษำระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรรบัซ้ือ จดัหำ ขนส่ง 

และจดัจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ กำ๊ซธรรมชำติ และน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

(56) ขำย ขำยฝำก โอน รับโอน จ ำนอง รับจ ำนอง จ ำน ำ รับจ ำน ำ แลกเป ล่ียน และจ ำหน่ำยทรัพย์สิน                    

และอสงัหำริมทรพัยทุ์กชนิด รวมทั้งโอน รบัโอนสิทธิต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำม

วตัถุประสงค ์หรือเพื่อกำรอื่นใด และด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัยโ์ดยกำรเป็นนำยหน้ำ หรือตวัแทน

ในกำร ซ้ือขำย หรือถือกรรมสิทธ์ิไวแ้ทนบุคคลอื่น โดยมิได้รับฝำกเงิน หรือรับเงินจำกประชำชน และใช้

ประโยชน์จำกเงินน้ัน 

(57) ประกอบกิจกำรคำ้อุปกรณไ์ฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร ์เคร่ืองกล เคร่ืองจกัร รวมทั้งอะไหล่และช้ินส่วน  

(58) ประกอบกิจกำรรับจำ้งวิจยั รับจำ้งออกแบบ ติดตั้ง พัฒนำ เขียนโปรแกรม ระบบกำรจดักำรพลังงำนรวมถึง

อุปกรณแ์ละอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว และคำ้อุปกรณท่ี์เกี่ยวกบัระบบกำรจดักำรพลงังำนทุกชนิด 

(59) ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองจกัรอตัโนมติั รวมทั้งช้ินส่วน อปุกรณ ์และโปรแกรมของระบบอตัโนมติั 

(60) ประกอบกิจกำรรบัท ำกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 

 

 

 


