
                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2562 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

หนา้ 87 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 

รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

เสนอแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ จากเดมิที่มอียู่จ านวน 53 ขอ้เป็นวตัถุประสงค์ทัง้หมด 63 ขอ้ ตามรายละเอยีดใน
ตารางด้านล่างนี้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยมขีอ้ความแกไ้ขเป็นดงันี้  “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 63 ขอ้”  

วตัถปุระสงคเ์ดิมท่ีเสนอยกเลิก วตัถปุระสงคท่ี์เสนอแก้ไขใหม ่

ยกเลิกวตัถปุระสงคเ์ดิมและใช้วตัถปุระสงคใ์หม่แทนท่ี (รวมข้อ) 

ขอ้ 11. ท าการประมูลเพื่อขายสนิค้าตามวตัถุที่ประสงค์
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
และองคก์รของรฐัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ขอ้ 12. ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร ป ร ะ มู ล เ พื่ อ รั บ จ้ า ง ต า ม
วตัถุประสงคท์ัง้หมดใหแ้ก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรฐัทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ 

ข้อที่ 11.  ประกอบธุรกิจประมูลเพื่อขายสินค้า รบัจ้าง 
ตามวตัถุทีป่ระสงคใ์หแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ 

ขอ้ 19. ประกอบกจิการผลติ น าเขา้ ส่งออก ขาย รบัจ้าง
ประกอบ รับจ้างผลิต อุปกรณ์โทรคมนาคม 
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ในการติดตัง้ระบบ
โทรศพัท ์อุปกรณ์ทีใ่ชก้บัเครื่องมอืสื่อสารทุกชนิด 
และขายเครื่องมอืสือ่สารทุกชนิด 

ขอ้ 20. ประกอบธุรกจิ เช่า ให้เช่า อุปกรณ์โทรคมนาคม 
อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ 
รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิค้าดงักล่าวทุก
ชนิด ทุกประเภท 

ขอ้ 18. ประกอบกิจการ ผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย 
รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต เช่ า  ให้เช่า 
อุปกรณ์ โทรคมนาคม อุปกรณ์ที่ ใช้ เ ป็น
ส่วนประกอบในการติดตัง้ระบบโทรศัพท์ 
อุปกรณ์ที่ ใช้กับเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของ
สนิคา้ดงักล่าวทุกชนิด ทุกประเภท 

ขอ้ 23. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต น าเข้า ส่งออก 
ขาย จดัซือ้ จดัหา รบัจา้งประกอบ รบัจา้งผลติ ให้
เช่า ติดตัง้ ทดสอบ ตรวจรบั ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ารุงรกัษา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าทัง้
กระแสตรงและกระแสสลบั อุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า 
เครื่ อ งกลับกระแสไฟฟ้า  อุปกรณ์พลังงาน
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบเตือนภยั แบตเตอรี่ 
รวมทัง้อะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมอืวดัของสนิคา้
ดงักล่าว ทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ 24. ประกอบกจิการออกแบบ ผลติ น าเขา้ สง่ออก ขาย 
จดัซื้อ จดัหา รบัจ้างประกอบ รบัจ้างผลติ ให้เช่า 

ขอ้ 21. ประกอบกจิการ ออกแบบ ผลติ น าเขา้ สง่ออก 
ขาย จดัซือ้ จดัหา รบัจา้งประกอบ รบัจา้งผลติ 
ให้เช่ า  ติดตั ้ง  ทดสอบตรวจรับฝึกอบรม 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา ระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า ทัง้กระแสตรงและ
กระแสสลบัอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า เครื่องกลับ
กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ระบบเตือนภัย แบตเตอรี่  
รวมทัง้อะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือวดัของ
สนิคา้ดงักล่าว ทุกชนิดทุกประเภท 
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ติดตัง้  ทดสอบ ตรวจรับ ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เกี่ยวกับแบตเตอรี่ทุกชนิด  รวมถึง
สว่นประกอบต่างๆ ทีใ่ชใ้นการผลติแบตเตอรี ่

ขอ้ 25. ประกอบกจิการผลติ จ าหน่าย น าเขา้ส่งออก เช่า 
ให้ เช่ า  ติดตั ้ง  ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทุก
ชนิด รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลติ
แบตเตอรี ่

เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์

 ขอ้ 48. ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย 
ใหบ้รกิารส ารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ก่อสรา้ง 
ตดิตัง้ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา น าเขา้ 
ส่งออก วางระบบ วิเคราะห์ วิจัย  ปรับปรุง 
แกไ้ข ทดสอบ และใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัระบบ
สารสนเทศ ระบบโครงขา่ยโทรคมนาคม ระบบ
เครอืข่ายโทรคมนาทุกปประเภทรวมตลอดทัง้
ระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบอื่นใดทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

ข้อ 49.   ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย 
ใหบ้รกิารส ารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ก่อสรา้ง 
ตดิตัง้ ทดสอบ ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา ตรวจสอบ 
แก้ไข สถานีอัดประจุไฟฟ้าและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บริหารจัดการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าส าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า และจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า เป็นตน้ 

ข้อ 50.    ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย 
ให้บริการส ารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ติดตัง้ 
ทดสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาตรวจสอบ แกไ้ข 
ใหค้ าปรกึษา วงจรไฟฟ้า กลอ้งวงจรปิด ระบบ
ป้องกนัขโมยและระบบไฟฟ้าสื่อสารทัง้ในและ
นอกอาคาร รวมทัง้อุปกรณ์อะไหล่ของสนิค้า
ดงักล่าว 

ข้อ 51.    ประกอบกิจการรบัจ้าง บริหารโครงการ ให้
ค าแนะน า ให้บริการทางเทคนิค บริการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายและไซเบอร์ 
บรกิารวเิคราะห ์บรกิารประเมนิ บรกิารตดิตาม
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ผล  บ ริก า รที่ ป รึกษ า ร ะบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ ระบบความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
( Internet of Things) ระบบคุณภาพ ระบบ
ประเมนิผล ระบบวเิคราะหป์ระมวลผลจ านวน
ขอ้มลูมหาศาล (Big Data) ระบบคลาวดค์อมพิ
วติ้ง พฒันาซอฟแวร์ พฒันาระบบงาน บนัทกึ
ขอ้มลู จดัอบรม บรหิารงานอบรม พฒันาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
อุปกรณ์ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence 
Device) การ เรียนรู้ เ ค รื่ อ งจักร  (Machine 
Learning) และ Deep Learning 

ขอ้ 52.   ประกอบกจิการจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย ตดิตัง้ 
ให้บริการ และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์เก็บข้อมูล 
เพื่อใช้ในการประมวลผลและควบคุมอุปกรณ์ 
ควบคุมระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
อุ ต ส าหกร รม  4. 0 (Smart Industry) บ้ า น
อัจฉ ริย ะ  (Smart Home) อาคารอัจฉริย ะ 
(Smart Building) ลานจอดรถอจัฉรยิะ (Smart 
Parking) ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart 
Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro 
Grid) อุปกรณ์ควบคุมการขนส่ง แบบอจัฉรยิะ 
อุปกรณ์เฝ้าสงัเกตการณ์และความปลอดภัย 
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางด้านพยากรณ์
อากาศ อุปกรณ์ปัญญาประดษิฐ ์(AI Devices) 
อุปกรณ์อิน เตอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ง  ( IOT 
Devices) ซอฟแวร์ของระบบอนิเตอร์เน็ตของ
สรรพสิง่ (IOT Platform) 

ขอ้ 53.    ประกอบกจิการ ออกแบบ ผลติ น าเขา้ ส่งออก 
จ าหน่าย รบัจ้างประกอบ รบัจ้างผลิต ให้เช่า 
ติดตัง้  ทดสอบ ตรวจฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ารุงรกัษา ทีป่รกึษา บรกิาร ระบบออกอากาศ 
ระบบจราจร  

ขอ้ 54.    ประกอบธุรกจิ ผลติ น าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย 
ตวัแทนจ าหน่าย ใหเ้ช่า เช่าซือ้ อากาศยานไร้
คนขับ  (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 
รวมทัง้อุปกรณ์อะไหล่ ยุทโธปกรณ์ ทุกชนิด 
ทุ กประ เภทของสินค้าดังก ล่ าว  รวมถึง
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ให้บริการ  ติดตั ้ง  ซ่อมแซม บ ารุ ง รักษา 
ฝึกอบรม และให้ค าแนะน า แก่บุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของ
รฐัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อ 55.     ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการ
ด าเนินการอื่นทีเ่กีย่วกบั หรอืต่อเนื่องกบั หรอื
สนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม อัน
หมายความรวมถึง การส ารวจ ขุดเจาะ วิจยั 
พฒันา ผลติ จดัหา กลัน่ สกดั แปรสภาพ ผสม 
บรรจุสะสม ส ารอง เกบ็รกัษา น าเขา้ ส่งออก 
ขนส่ง ท่าเรือ คลังปิโตรเลียม ซื้อ ขาย ท า
การคา้ และจ าหน่ายปิโตรเลยีม และผลติภณัฑ ์
ทีไ่ดม้าจากปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีไฟฟ้า น ้า ไอ
น ้า และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่น ที่เกี่ยวกบั 
ต่อเนื่องกบั หรอืสนบัสนุน กจิการปิโตรเลยีม 

ข้อ 56.    ประกอบกิจการ ส ารวจ วางแผน ออกแบบ 
ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
ท่าเรือเพื่อธุรกิจ ปิโตรเลียม ระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียม โรงกลัน่ปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาต ิโรงงานปิโตรเคม ีคลงัส าหรบัสะสม
และส ารองปิโตรเลยีมหรอืผลติภณัฑ์ที่ได้จาก
ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีหรอืผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จากปิโตรเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กจิการดงักล่าวทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ 57.    ประกอบกจิการ ออกแบบ ก่อสรา้ง พฒันา ผลติ 
ตดิตัง้ วางท่อ ต่อท่อ ปฏบิตักิาร ใชต้รวจสอบ 
รกัษาไว้ขยายเปลี่ยนแปลงป้องกนั ซ่อมแซม 
เปลี่ยนและเอาออก ให้เช่า ขาย จดัจ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก จดัระบบท่อ บริหารระบบท่อ 
บรกิารพอกท่อ เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายและท างาน
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่อขนส่งปิโตรเลยีม และ/
หรอื ปิโตรเคม ีและเครื่องมอืเครื่องใชอ้ะไหล่ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ หรือใช้ท่อและ
ระบบท่อ แท่นขุดเจาะ เรอืเจาะ ส่วนประกอบ 
เครื่ อ งจักร  เครื่ อ งมือกลทางวิศวกรรม 
เครื่องมือกลอื่นๆ ทุกชนิด และส่วนประกอบ
ต่างๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อ
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กจิการปิโตรเลยีม ปิโตรเคมแีละกจิการอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักจิการดงักล่าว 

ขอ้ 48. ประกอบธุรกจิขนส่ง วตัถุดบิ ของเหลว ของแขง็ 
และก๊าซ 

ข้อ 58.    ประกอบกิจการ ขนส่ง วัตถุดิบ ของเหลว 
ของแข็ง และก๊าซ ขนถ่ายปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาตเิหลว ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากปิโตรเลยีม 
ทุกชนิด ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตร
เคมทีุกชนิด ขนถ่ายสนิค้าและคนโดยสาร ทัง้
ทางระบบท่อ ระบบท่อย่อยทางบก ทางน ้า 
ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ประกอบกิจการอื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการขนส่ง ขนถ่าย
ดงักล่าว การรบับรกิาร น าของออกจากท่าเรอื
ตามพิธีศุลกากร และการจดัระวางการขนส่ง
ทุกชนิด 

ข้อ 59.    ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อขาย น าเข้า 
ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมส าเรจ็รูปก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาตเิหลว ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ก๊าซ
หุงต้มหรือแอลพีจี)  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เชื้อเพลิงอื่นๆ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
อื่นๆ เคมภีณัฑต่์างๆ หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
การแปรสภาพ สารพลอยไดจ้ากปิโตรเลยีม ไม่
ว่าจะอยู่ในรูปของแขง็ ของเหลว ก๊าซ หรอืใน 
รูปแบบใด อาท ิยางมะตอย น ้ามนั หรอืไม่ว่า
จะอยู่ ในลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์เครื่องจักร 
และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ดงักล่าว ทุกชนิดทุกประเภท 

ข้อ 60.    ประกอบกิจการ ส ารวจวางแผน ออกแบบ 
พฒันา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลงและก่อสรา้งคลงั 
และระบบท่อต่างๆ เพื่อการจดัเกบ็ส ารอง การ
เปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ
ธรรมชาตเิหลว และการแยกก๊าซประเภทต่างๆ
รวมทัง้ ด าเนินการก่อสร้าง คลงัเพื่อ จดัเก็บ
ปิโตรเลียม สถานีจัดเก็บ สถานีรับ -จ่าย
ปิโตรเลยีม สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ โรง
ผลิตบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องจาก
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กิจการดังก ล่าว  เพื่ อกิจการของบริษัท 
ตลอดจนการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการทัว่ไป 

ข้อ 61.    ประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม ระบบ
สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมขนส่งและสื่อสารทุกประเภทรวมถึง
กจิการที่เกี่ยวเนื่องหรอืต่อเนื่องกนักบักจิการ
ดงักล่าว 

ขอ้ 62.    ประกอบกจิการประเภทน าเขา้จ าหน่าย ขายสง่ 
ขายปลีก เครื่องตรวจวัดระดับและควบคุม 
ความดนั อุณหภูม ิความเขม้ขน้ความหนาแน่น
ด้วยระบบเคเบิล ระบบไร้สาย ระบบเรดาร์ 
ระบบสญัญาณคลื่นเสยีง หรอืระบบอื่นๆ และ
อุปกรณ์ อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทัง้
ให้บริการ  ซ่อมแซม บ ารุ ง รักษา ติดตั ้ง 
ตรวจสอบ แกไ้ข อุปกรณ์ของสนิคา้ดงักล่าว 

ข้อ 63.   ประกอบกิจการค้า เครื่องจกัรกล เครื่องยนต์ 
เครื่องมอืกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุม และ
ระบบความปลอดภยั รวมทัง้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ชส้ าหรบักระบวนการผลติและใช้
ในโรงงานภาคอุตสาหกรรม การผลิตทุก
ประเภทรวมทัง้ อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิคา้
ดงักล่าว 
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