
วัตถุประสงค์ของบริษัท (เพิ่มเตมิ)  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2556 เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 
จ านวน 31 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(44)   ด าเนินการติดตอ่กบักระทรวง ทบวง กรม หนว่ยราชการ เทศบาลหรือราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนกังาน หรือ
เจ้าหน้าท่ีใดๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือท่ีจะได้มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า อุตสาหกรรม สมบตัิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สมัปทาน หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะด าเนินการบริหาร หรือปฏิบตัิ
ตามซึง่สทิธิสมัปทาน หรือผลประโยชน์ดงักลา่วนัน้ 

(45)    ประกอบกิจการในธุรกิจพลงังานทดแทนในรูปแบบตา่งๆ 
(46)   ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการด าเนินการอื่นที่เก่ียวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลยีม อนัหมายความรวมถึง การส ารวจ วิจยั พฒันา ผลิต จดัหา กลัน่ สกดั แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม ส ารอง 
เก็บรักษา น าเข้า ส่งออก ขนสง่ ท่าเรือ คลงัปิโตรเลียม ซือ้ ขาย ท าการค้า และจ าหน่ายปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ที่
ได้มาจากปิโตรเลียม รวมทัง้ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ปิโตรเคมี ไฟ ฟ้า น า้ ไอน า้ และผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลยีม รวมทัง้ ปิโตรเคมีและผลติภณัฑ์ที่ได้จาก ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น า้ ไอน า้ และผลิตภณัฑ์จากกิจการอื่นที่เก่ียวกบั
ตอ่เนื่องกบั หรือสนบัสนนุกิจการปิโตรเลยีม 

(47)   ประกอบกิจการ ส ารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พฒันา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ท่าเรือเพื่อธุรกิจ ปิโตรเลียม 
ระบบการขนสง่ปิโตรเลียม โรงกลัน่ปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี คลงัส าหรับสะสมและส ารอง
ปิโตรเลยีมหรือผลติภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี หรือผลติภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมี และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบั
กิจการดงักลา่วทกุชนิดทกุประเภท 

(48)  ประกอบกิจการ  ออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา ผลิต ติดตัง้ วางท่อ ต่อท่อ ปฏิบัติการ ใช้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ขยาย 
เปลีย่นแปลง ป้องกนั ซอ่มแซม เปลีย่นและเอาออก ให้เช่า ขาย จดัจ าหน่าย น าเข้า สง่ออก จดัระบบท่อ บริหารระบบ
ท่อ บริการพอกท่อ เป็นผู้แทนจ าหน่าย  และท างานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัท่อขนสง่ ปิโตรเลียม และ/หรือ ปิโตรเคมี และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อะไหล่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิการ หรือใช้ท่อและระบบท่อ แท่นขุดเจาะ เรือเจาะ ส่วนประกอบ 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกลทางวิศวกรรม เคร่ืองมือกลอ่ืนๆ ทกุชนิด และสว่นประกอบต่างๆ ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุชนิด 
เพื่อกิจการปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี และกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักิจการดงักลา่ว  

(49)   ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ปิโตรเคมี 
ผลติภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีทกุชนิด ขนถ่ายสนิค้าและคนโดยสาร ทัง้ทางระบบท่อ ระบบท่อย่อย ทางบก ทางน า้ ทาง
อากาศ ทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้ประกอบกิจการอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัการขนส่ง  
ขนถ่ายดงักลา่ว การรับบริการน าของออกจากทา่เรือตามพิธีศลุกากร และการจดัระวางขนสง่ทกุชนิด  

(50)  ประกอบกิจการค้า จัดหา ซือ้ ขาย น าเข้า สง่ออก แลกเปลี่ยน ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี เชือ้เพลิงอื่นๆ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เคมีภณัฑ์ตา่งๆ หรือผลติภณัฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพ สารพลอยได้จากปิโตรเลยีม ไม่
ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือในรูปแบบใด อาทิ ยางมะตอย น า้มัน หรือไม่ว่าจะอยู่ในลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และเคร่ืองมืออื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการดงักล่าว       
ทกุชนิดทกุประเภท 

(51)  ประกอบกิจการ ส ารวจ วางแผน ออกแบบ พฒันา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และก่อสร้างคลงั และระบบทอ่ตา่งๆ เพื่อการ
จดัเก็บ ส ารอง การเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว และการแยกก๊าซประเภทต่างๆ รวมทัง้
ด าเนินการก่อสร้าง คลงัเพื่อจัดเก็บปิโตรเลียม สถานีจัดเก็บ สถานีรับ-จ่ายปิโตรเลียม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 



โรงผลติบรรจภุณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ และกิจการอื่นที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องจากกิจการดงักลา่ว เพื่อกิจการของ
บริษัท ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการทัว่ไป 

(52)  ประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและสื่อสารทุก
ประเภท รวมถึงกิจการท่ีเก่ียวเนื่องหรือตอ่เนื่องกนักบักิจการดงักลา่ว 

(53)  ประกอบกิจการปิโตรเคมี ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและสื่อสารทุกประเภท 
รวมถึงกิจการท่ีเก่ียวเนื่อง หรือตอ่เนื่องกนักบักิจการดงักลา่ว 

(54)  ส ารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พฒันา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จดัให้ได้มาซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทัง้การ
ด าเนินกิจการทกุชนิดที่เก่ียวกบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และผลิตภณัฑ์พลอยได้อื่นๆของปิโตรเคมี รวมทัง้การผลิตและ
การขนสง่ผลติภณัฑ์ที่ได้จากอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและผลติภณัฑ์พลอยได้อื่นๆของปิโตรเคมี 

(55)  ประกอบกิจการเป็นผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่หมายรวมถึงน า้มนัปิโตรเลยีมดิบ และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม โดยการซือ้หรือ
ได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพื่อจ าหน่ายและประกอบกิจการเป็นผู้ท าการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิง สถานีบริการน า้มนั
เชือ้เพลงิ รวมทัง้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และอะไหลข่องเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่วนัน้ 

(56)  ประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชือ้เพลิงเพื่อยานพาหนะใดๆ สถานีบรรจุก๊าซหุงต้ม      
โรงผลติและโรงซ่อมถงัก๊าซหงุต้ม การดแูลรักษายานพาหนะ อาทิ ล้าง อดัฉีด เปลี่ยนถ่ายน า้มนั เคร่ืองยนต์ เคลือบส ี
ซ่อมแซม ปรับแต่งเคร่ืองยนต์ พ่นน า้ยากันสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอร่ี อุปกรณ์ประดบัและตบแต่ง ส าหรับ
ยานพาหนะทกุประเภท 

(57)  ประกอบกิจการค้ายานยนต์ทกุประเภท อาทิ รถยนต์ที่ใช้น า้มนั รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการ
ออกแบบ ผลติ ประกอบ จ าหนา่ย ดดัแปลง รถยนต์และชิน้สว่นรถยนต์ ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าและใช้เชือ้เพลงิร่วม 

(58)  ประกอบกิจการเก่ียวกับพลงังานไฟฟ้า น า้ และไอน า้ ซึ่งหมายรวมถึงการซือ้ ขาย ส ารวจ พฒันา จัดหา รับจ้าง แปร
สภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตัง้ ผลิต จัดให้ได้มาจัดส่ง บ ารุงรักษา สะสม ส ารอง 
ประมลู รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเข้า สง่ออก และด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า น า้และไอน า้ แหลง่
พลงังานอนัได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาต ุพลงังานปรมาณู ห รือเชือ้เพลิงอื่นๆ 
รวมถึงแหลง่พลงังานอื่นๆ ท่ีสง่เสริมกิจการท่ีเก่ียวกบักิจการพลงังานไฟฟ้า น า้ และไอน า้ 

(59)   ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทกุประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 
โรงไฟฟ้าพลงัปรมาณ ูและโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทกุประเภท รวมถึงระบบผลติและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้า 
และสิง่อนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของโรงไฟฟ้านัน้ๆ  

 (60)  ประกอบกิจการติดตัง้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ซอ่มแซม เปลีย่น เอาออก และปฏิบตัิการใช้ ซึง่มาตรวดั หรือเคร่ืองชนิดอื่นๆ 
ส าหรับวดัปริมาณ หรือคณุภาพของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม และผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีที่จดัจ าหนา่ย และสารชนิดอื่นๆ เพื่อ
วตัถปุระสงค์ที่เก่ียวข้องกบัการจ าหนา่ยปิโตรเลยีมหรือ ผลติภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเลยีม และปิโตรเคมีหรือผลติภณัฑ์ที่ได้
จากปิโตรเคมี รวมทัง้ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า น า้และไอน า้ 

(61)  ประกอบกิจการ และ/หรือ สนบัสนนุในธุรกิจพลงังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
ยานพาหนะ (Compress Natural Gas/ Natural Gas Vehicle), พลงังานจากแอลกอฮอล์, พลงังานจากพืช, พลงังาน
แสงอาทิตย์, สารปรุงแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท และเก่ียวเนื่องกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(62)  ด าเนินการค้นคว้าวิจยั พฒันา และรวมรวมข้อมลูเก่ียวกบักิจการทางด้านพลงังานทกุประเภท รวมทัง้ธุรกิจปิโตรเลียม 
ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ในเชิงอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนิน
กิจการของบริษัท ในการเพิ่มพนูความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทัง้สามารถ
ขาย และ/หรือ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 



(63)  ประกอบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหาร และด าเนินธุรกิจปิโตรเลียมในลกัษณะต่างๆ ทุกชนิดทุกประเภท และ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องหรือตอ่เนื่องกนั บริการเก่ียวกบัวิศวกรรมเก่ียวกบั ปิโตรเลียม ส ารวจ ขดุเจาะ เคร่ืองกล ไฟฟ้า ความ
ร้อน การถ่ายเทความร้อน โยธา เคมี สิ่งแวดล้อม สื่อสาร ช่างเทคนิค นกัธรณีวิทยา พนักงานร่าง นักออกแบบ นัก
ส ารวจ สถาปนิก นกัก่อสร้าง นกัตกแตง่ 

(64)  ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย บญัชี การเงิน การตลาด การ
โฆษณา การประชาสมัพนัธ์ ธุรกิจใดๆ และปัญหาด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  รวมทัง้ปัญหา     
การผลิต การตลาด และเทคนิคเก่ียวกบัอุตสาหกรรมต่างๆ จัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ การออก
ใบรับรองมาตรฐานทกุด้าน อาทิ คณุสมบตัิน า้มนัเชือ้เพลงิ (Specifications of fuel and lube) สิ่งแวดล้อม ชีวอนามยั 
ให้บริการงานวิจยั วิเคราะห์ จดัเก็บ รวบรวม จดัท า จดัพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติข้อมลูในทางอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การเงิน การตลาด รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

(65)  ถือกรรมสทิธ์ิ หรือมีสทิธิครองครอง หรือมีทรัพย์สทิธิตา่งๆ สร้าง ซือ้ จดัหา ขาย ขายฝาก จ าหนา่ย รับ ให้ ใช้ เช่า ให้เช่า 
เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ การให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (Leasing) ยืม ให้ยืม จ าน า รับจ าน า จ านอง รับจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกันการช าระหนี ้แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก รับขนย้าย ปรับปรุง ก่อให้เกิดภาระติดพนั และ/หรือ 
ด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิ และ/หรือ จดัการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์
จากสนิทรัพย์นัน้ ทัง้ในและนอกประเทศ  

(66)  ประกอบกิจการประมลูเพื่อรับจ้างท าของ ซือ้ ขายสินค้า ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทกบับคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล 
สว่นราชการ และองค์การของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(67)  บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้ นในราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่ามูลค่าของหุ้ นที่ก าหนดไว้ได้ แต่ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(68)  ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขาหรือแต่งตัง้ตวัแทนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ จดัการให้บริษัทได้รับการจดทะเบียน 
ณ ที่ใดๆในโลก 

(69)  เสนอขายหลกัทรัพย์ (โดยมีหรือไมม่ีสทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั) แก่ประชาชนในราคาที่ตราไว้หรือราคาสงู
กว่าหรือต ่ากว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศที่ออกตามกฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

(70)  ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอื่น 
(71)  ประกอบกิจการพาณิชย์อีเลคทรอนิค (Electronic Business) ส าหรับธุรกิจทกุชนิดทกุประเภท ให้บริการค้นคว้าข้อมลู

ทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทัว่ไปในการวางระบบพาณิชย์อีเลค 
ทรอนิค ให้บริการพฒันาระบบพาณิชย์อีเลคทรอนิค วางระบบและจดัท าการบริหาร การจดัจ าหน่าย การตลาด ระบบ
การช าระเงิน การขนส่งสินค้าและการซือ้ขายให้กับผู้ ประกอบธุรกิจทัว่ไป ประกอบกิจการเป็นผู้น าเข้า ส่งออก จัด
จ าหนา่ย ส ารวจ วิจยั พฒันา ผลติ จดัหา กลัน่ สกดัแปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม ส ารอง เก็บรักษา ขนสง่ ท่าเรือ คลงั 
ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น า้  
ไอน า้รวมถึงกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกบัหรือต่อเนื่องกบัหรือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอื่นๆ และสินค้าทุก
ชนิดทกุประเภทผา่นระบบพาณิชย์อีเลคทรอนิค 

(72)   ประกอบกิจการจัดเก็บขยะและการบริการก าจดักากสินค้าอุตสาหกรรม และกากขยะติดเชือ้ต่างๆ รวมทัง้ประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าจากขยะ ระบบผลติและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้าและสิ่งอื่นอนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านัน้  

(73)   ประกอบกิจการโรงงานผลติน า้ประปาส าหรับชมุชน หนว่ยงานราชการ และอตุสาหกรรมตา่งๆ 
(74)   ประกอบกิจการโรงงานผลติปุ๋ ยชีวภาพ รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 



 


