สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2

วัตถุประสงค์ ของบริ ษัท (เพิ่มเติม)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
จํานวน 31 ข้ อ จากเดิม 43 ข้ อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(44) ดําเนินการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เจ้ าพนักงาน หรือ
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(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

เจ้ าหน้ าที่ใดๆ ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะได้ มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้ า อุตสาหกรรม สมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร สัมปทาน หรื อผลประโยชน์ ใดๆ ซึ่งจําเป็ นต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อซึ่งบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสมหรื อพึงปรารถนาที่จะได้ มา และเพื่อที่จะดําเนินการบริ หาร หรื อปฏิบตั ิ
ตามซึง่ สิทธิสมั ปทาน หรือผลประโยชน์ดงั กล่าวนัน้
ประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
ประกอบกิ จการปิ โตรเลี ยม รวมถึงการดําเนิ นการอื่นที่ เกี่ ยวกับ หรื อต่อเนื่ องกับ หรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิ จ
ปิ โตรเลียม อันหมายความรวมถึง การสํารวจ วิจยั พัฒนา ผลิต จัดหา กลัน่ สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สํารอง
เก็บรักษา นําเข้ า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรื อ คลังปิ โตรเลียม ซื ้อ ขาย ทําการค้ า และจําหน่ายปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่
ได้ ม าจากปิ โตรเลี ย ม รวมทัง้ ปิ โตรเลี ย มและผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ าก ปิ โตรเคมี ไฟฟ้า นํ า้ ไอนํ า้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ จ าก
ปิ โตรเลียม รวมทั ้ง ปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ได้ จาก ปิ โตรเคมี ไฟฟ้า นํ ้า ไอนํ ้า และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ
ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการปิ โตรเลียม
ประกอบกิจการ สํารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้ าง พัฒนา ปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลง ท่าเรื อเพื่อธุรกิจ ปิ โตรเลียม
ระบบการขนส่งปิ โตรเลียม โรงกลัน่ ปิ โตรเลียม โรงแยกก๊ าซธรรมชาติ โรงงานปิ โตรเคมี คลังสําหรับสะสมและสํารอง
ปิ โตรเลียมหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี หรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิ จการ ออกแบบ ก่ อสร้ าง พัฒนา ผลิ ต ติ ดตัง้ วางท่ อ ต่ อท่อ ปฏิ บัติก าร ใช้ ตรวจสอบ รั ก ษาไว้ ขยาย
เปลี่ยนแปลง ป้องกัน ซ่อมแซม เปลี่ยนและเอาออก ให้ เช่า ขาย จัดจําหน่าย นําเข้ า ส่งออก จัดระบบท่อ บริ หารระบบ
ท่อ บริ การพอกท่อ เป็ นผู้แทนจําหน่าย และทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับท่อขนส่ง ปิ โตรเลียม และ/หรื อ ปิ โตรเคมี และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ อะไหล่ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการ หรื อใช้ ท่อและระบบท่อ แท่นขุดเจาะ เรื อเจาะ ส่วนประกอบ
เครื่ องจักร เครื่ องมือกลทางวิศวกรรม เครื่ องมือกลอื่นๆ ทุกชนิด และส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทกุ ชนิด
เพื่อกิจการปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการดังกล่าว
ประกอบกิ จ การขนส่ ง ขนถ่ า ยปิ โตรเลี ย ม ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากปิ โตรเลี ย มทุก ชนิ ด ปิ โตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเคมีทกุ ชนิด ขนถ่ายสินค้ าและคนโดยสาร ทั ้งทางระบบท่อ ระบบท่อย่อย ทางบก ทางนํ ้า ทาง
อากาศ ทั ้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทังประกอบกิ
้
จการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ขนถ่ายดังกล่าว การรับบริ การนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุ กากร และการจัดระวางขนส่งทุกชนิด
ประกอบกิจการค้ า จัดหา ซื ้อ ขาย นําเข้ า ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมสําเร็ จรู ป
ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซธรรมชาติเหลว ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊ าซหุงต้ มหรื อแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เชื ้อเพลิงอื่นๆ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนอื่นๆ เคมีภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแปรสภาพ สารพลอยได้ จากปิ โตรเลียม ไม่
ว่า จะอยู่ในรู ป ของแข็ง ของเหลว ก๊ าซ หรื อในรู ปแบบใด อาทิ ยางมะตอย นํ า้ มัน หรื อไม่ว่าจะอยู่ใ นลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ สําเร็ จรู ปหรื อไม่ก็ตาม รวมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องจักร และเครื่ องมืออื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกิ จการดังกล่าว
ทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจการ สํารวจ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และก่อสร้ างคลัง และระบบท่อต่างๆ เพื่อการ
จัดเก็บ สํารอง การเปลี่ยนสถานะของก๊ าซธรรมชาติ และก๊ าซธรรมชาติเหลว และการแยกก๊ าซประเภทต่างๆ รวมทั ้ง
ดําเนินการก่อสร้ าง คลังเพื่อจัดเก็บปิ โตรเลียม สถานีจดั เก็บ สถานีรับ-จ่ายปิ โตรเลียม สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
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โรงผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ประกอบอืน่ ๆ และกิจการอืน่ ที่เกี่ยวข้ องหรื อต่อเนื่องจากกิจการดังกล่าว เพื่อกิจการของ
บริ ษัท ตลอดจนการให้ บริการแก่ผ้ ปู ระกอบการทัว่ ไป
ประกอบกิจการโรงกลัน่ ปิ โตรเลียม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้ างพื ้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและสื่อสารทุก
ประเภท รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่องกันกับกิจการดังกล่าว
ประกอบกิจการปิ โตรเคมี ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้ างพื ้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและสื่อสารทุกประเภท
รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรื อต่อเนื่องกันกับกิจการดังกล่าว
สํารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้ าง พัฒนา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง จัดให้ ได้ มาซึง่ วิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั ้งการ
ดําเนินกิจการทุกชนิดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆของปิ โตรเคมี รวมทั ้งการผลิตและ
การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆของปิ โตรเคมี
ประกอบกิจการเป็ นผู้ค้านํ ้ามันเชื ้อเพลิง ซึง่ หมายรวมถึงนํ ้ามันปิ โตรเลียมดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการซื ้อหรื อ
ได้ มาไม่ว่าด้ วยประการใดๆ เพื่อจําหน่ายและประกอบกิจการเป็ นผู้ทําการขนส่งนํา้ มันเชื ้อเพลิง สถานีบริ การนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิง รวมทั ้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวนั ้น
ประกอบกิ จการสถานีบริ การนํา้ มันเชือ้ เพลิง สถานี บรรจุก๊าซเชือ้ เพลิงเพื่อยานพาหนะใดๆ สถานีบรรจุก๊าซหุงต้ ม
โรงผลิตและโรงซ่อมถังก๊ าซหุงต้ ม การดูแลรักษายานพาหนะ อาทิ ล้ าง อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายนํ ้ามัน เครื่ องยนต์ เคลือบสี
ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่ องยนต์ พ่นนํ ้ายากันสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ ประดับและตบแต่ง สําหรั บ
ยานพาหนะทุกประเภท
ประกอบกิจการค้ ายานยนต์ทกุ ประเภท อาทิ รถยนต์ที่ใช้ นํ ้ามัน รถยนต์ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้ ไฟฟ้า รวมถึงการ
ออกแบบ ผลิต ประกอบ จําหน่าย ดัดแปลง รถยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าและใช้ เชื ้อเพลิงร่วม
ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า นํ ้า และไอนํ ้า ซึ่งหมายรวมถึงการซื ้อ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้ าง แปร
สภาพ วางแผน สร้ าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั ้ง ผลิต จัดให้ ได้ มาจัดส่ง บํารุ งรักษา สะสม สํารอง
ประมูล รับเหมา ก่อสร้ าง ซ่อมแซม นําเข้ า ส่งออก และดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า นํ ้าและไอนํ ้า แหล่ง
พลังงานอันได้ มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้ อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ ธาตุ พลังงานปรมาณู หรื อเชื ้อเพลิงอื่นๆ
รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่สง่ เสริ มกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟ้า นํ ้า และไอนํ ้า
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า
และสิ่งอันเป็ นวัสดุอปุ กรณ์ของโรงไฟฟ้านั ้นๆ
ประกอบกิจการติดตัง้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ซ่อมแซม เปลี่ยน เอาออก และปฏิบตั ิการใช้ ซึง่ มาตรวัด หรื อเครื่ องชนิดอื่นๆ
สําหรับวัดปริ มาณ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่จดั จําหน่าย และสารชนิดอื่นๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับการจําหน่ายปิ โตรเลียมหรื อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมีหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากปิ โตรเคมี รวมทั ้งธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นํ ้าและไอนํ ้า
ประกอบกิจการ และ/หรื อ สนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ ก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงใน
ยานพาหนะ (Compressed Natural Gas/ Natural Gas for Vehicle) พลังงานจากแอลกอฮอล์ พลังงานจากพืช
พลังงานแสงอาทิตย์ สารปรุ งแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ดําเนินการค้ นคว้ าวิจยั พัฒนา และรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้ านพลังงานทุกประเภท รวมทั ้งธุรกิจปิ โตรเลียม
ธุรกิจปิ โตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในด้ านวิชาการและเทคโนโลยี พร้ อมทั ้งสามารถ
ขาย และ/หรื อ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทัว่ ไป

(63) ประกอบกิจการรับจ้ าง ว่าจ้ าง ในการบริ หาร และดําเนินธุรกิจปิ โตรเลียมในลักษณะต่างๆ ทุกชนิดทุกประเภท และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่องกัน บริ การเกี่ยวกับวิศวกรรมเกี่ยวกับ ปิ โตรเลียม สํารวจ ขุดเจาะ เครื่ องกล ไฟฟ้ า ความ
ร้ อน การถ่ายเทความร้ อน โยธา เคมี สิ่งแวดล้ อม สื่อสาร ช่างเทคนิค นักธรณีวิทยา พนักงานร่ าง นักออกแบบ นัก
สํารวจ สถาปนิก นักก่อสร้ าง นักตกแต่ง
(64) ประกอบกิจการรับเป็ นที่ปรึกษาและให้ คําแนะนําทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม กฎหมาย บัญชี การเงิน การตลาด การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ธุรกิ จใดๆ และปั ญหาด้ านการบริ หารงานอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม รวมทัง้ ปั ญหา
การผลิต การตลาด และเทคนิคเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ จัดทําการศึกษาความเป็ นไปได้ การออกแบบ การออก
ใบรับรองมาตรฐานทุกด้ าน อาทิ คุณสมบัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง (Specifications of fuel and lube) สิ่งแวดล้ อม ชีวอนามัย
ให้ บริการงานวิจยั วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติข้อมูลในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การเงิน การตลาด รวมทั ้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
(65) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครองครอง หรือมีทรัพย์สิทธิตา่ งๆ สร้ าง ซื ้อ จัดหา ขาย ขายฝาก จําหน่าย รับ ให้ ใช้ เช่า ให้ เช่า
เช่า ซื อ้ ให้ เ ช่า ซือ้ การให้ เ ช่ าทรั พย์ สิ นแบบลี สซิ่ ง (Leasing) ยื ม ให้ ยื ม จํ านํ า รั บจํ านํ า จํา นอง รั บจํ า นองเพื่อเป็ น
หลักประกันการชําระหนี ้ แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก รับขนย้ าย ปรับปรุ ง ก่อให้ เกิดภาระติดพัน และ/หรื อ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรื อ จัดการโดยประการอื่นซึง่ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์
จากสินทรัพย์นั ้น ทังในและนอกประเทศ
้
(66) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้ างทําของ ซื ้อ ขายสินค้ า ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบคุ คล
้
ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทังภายในและภายนอกประเทศ
(67) บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จะออกหุ้น ในราคาสูง กว่า หรื อ ตํ่ า กว่ ามูล ค่ า ของหุ้น ที่ กํ า หนดไว้ ไ ด้ แต่ทัง้ นี จ้ ะอยู่ภ ายใต้ บัง คับ ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(68) ทําการจัดตั ้งสํานักงานสาขาหรื อแต่งตั ้งตัวแทนทั ้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการให้ บริ ษัทได้ รับการจดทะเบียน
ณ ที่ใดๆในโลก
(69) เสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรื อไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ) แก่ประชาชนในราคาที่ตราไว้ หรื อราคาสูง
กว่าหรื อตํ่ากว่าราคาที่ตราไว้ ตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้ บงั คับในขณะนัน้
(70) ประกอบธุรกิจรับเป็ นผู้จดั การและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้ บคุ คลอืน่
(71) ประกอบกิจการพาณิชย์อีเลคทรอนิค (Electronic Business) สําหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให้ บริ การค้ นคว้ าข้ อมูล
ทางอินเตอร์ เน็ต ให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษา และให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจทัว่ ไปในการวางระบบพาณิชย์อีเลค
ทรอนิค ให้ บริ การพัฒนาระบบพาณิชย์อีเลคทรอนิค วางระบบและจัดทําการบริ หาร การจัดจําหน่าย การตลาด ระบบ
การชําระเงิน การขนส่งสินค้ าและการซื ้อขายให้ กับผู้ประกอบธุรกิ จทั่วไป ประกอบกิจการเป็ นผู้นําเข้ า ส่งออก จัด
จําหน่าย สํารวจ วิจยั พัฒนา ผลิต จัดหา กลัน่ สกัดแปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สํารอง เก็บรักษา ขนส่ง ท่าเรื อ คลัง
ปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ก๊ าซธรรมชาติพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ไฟฟ้า นํ ้า
ไอนํา้ รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรื อต่อเนื่องกับหรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมอื่นๆ และสินค้ าทุก
ชนิดทุกประเภทผ่านระบบพาณิชย์อเี ลคทรอนิค
(72) ประกอบกิจการจัดเก็บขยะและการบริ การกํ าจัดกากสินค้ าอุตสาหกรรม และกากขยะติดเชื ้อต่างๆ รวมทั ้งประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้ าจากขยะ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็ นวัสดุอปุ กรณ์ของ
โรงไฟฟ้านั ้น
(73) ประกอบกิจการโรงงานผลิตนํ ้าประปาสําหรับชุมชน หน่วยงานราชการ และอุตสาหกรรมต่างๆ
(74) ประกอบกิจการโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

