
วัตถุประสงค์ของบริษัท (เพิ่มเตมิ)  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 
จํานวน 31 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(44)   ดําเนินการติดตอ่กบักระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนกังาน หรือ

เจ้าหน้าท่ีใดๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือท่ีจะได้มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า อตุสาหกรรม สมบติั ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทาน หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาท่ีจะได้มา และเพ่ือท่ีจะดําเนินการบริหาร หรือปฏิบติั
ตามซึง่สิทธิสมัปทาน หรือผลประโยชน์ดงักล่าวนัน้ 

(45)    ประกอบกิจการในธุรกิจพลงังานทดแทนในรูปแบบตา่งๆ 
(46)   ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการดําเนินการอื่นท่ีเก่ียวกับ หรือต่อเน่ืองกับ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม อนัหมายความรวมถึง การสํารวจ วิจยั พฒันา ผลิต จดัหา กลัน่ สกดั แปรสภาพ ผสม บรรจ ุสะสม สํารอง 
เก็บรักษา นําเข้า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรือ คลงัปิโตรเลียม ซือ้ ขาย ทําการค้า และจําหน่ายปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้มาจากปิโตรเลียม รวมทัง้ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก ปิโตรเคมี ไฟฟ้า นํา้ ไอนํา้ และผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม รวมทัง้ ปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์ท่ีได้จาก ปิโตรเคมี ไฟฟ้า นํา้ ไอนํา้ และผลิตภณัฑ์จากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบั
ต่อเน่ืองกบั หรือสนบัสนนุกิจการปิโตรเลียม 

(47)   ประกอบกิจการ สํารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ท่าเรือเพื่อธุรกิจ ปิโตรเลียม 
ระบบการขนส่งปิโตรเลียม โรงกลัน่ปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี คลงัสําหรับสะสมและสํารอง
ปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปิโตรเคมี และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
กิจการดงักลา่วทกุชนิดทกุประเภท 

(48)  ประกอบกิจการ  ออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา ผลิต ติดตัง้ วางท่อ ต่อท่อ ปฏิบัติการ ใช้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ขยาย 
เปลี่ยนแปลง ป้องกนั ซ่อมแซม เปลี่ยนและเอาออก ให้เช่า ขาย จดัจําหน่าย นําเข้า ส่งออก จดัระบบท่อ บริหารระบบ
ท่อ บริการพอกท่อ เป็นผู้ แทนจําหน่าย  และทํางานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท่อขนส่ง ปิโตรเลียม และ/หรือ ปิโตรเคมี และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อะไหล่ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัการ หรือใช้ท่อและระบบท่อ แท่นขุดเจาะ เรือเจาะ ส่วนประกอบ 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกลทางวิศวกรรม เคร่ืองมือกลอื่นๆ ทกุชนิด และส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุชนิด 
เพ่ือกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการดงักลา่ว  

(49)   ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ปิโตรเคมี 
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปิโตรเคมีทกุชนิด ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทัง้ทางระบบท่อ ระบบท่อย่อย ทางบก ทางนํา้ ทาง
อากาศ ทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้ประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง หรือเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง  
ขนถ่ายดงักล่าว การรับบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุกากร และการจดัระวางขนส่งทกุชนิด  

(50)  ประกอบกิจการค้า จัดหา ซือ้ ขาย นําเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูป 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เชือ้เพลิงอ่ืนๆ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เคมีภณัฑ์ตา่งๆ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการแปรสภาพ สารพลอยได้จากปิโตรเลียม ไม่
ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือในรูปแบบใด อาทิ ยางมะตอย นํา้มัน หรือไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และเคร่ืองมืออื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการดังกล่าว       
ทกุชนิดทกุประเภท 

(51)  ประกอบกิจการ สํารวจ วางแผน ออกแบบ พฒันา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และก่อสร้างคลงั และระบบท่อต่างๆ เพ่ือการ
จดัเก็บ สํารอง การเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว และการแยกก๊าซประเภทต่างๆ รวมทัง้
ดําเนินการก่อสร้าง คลงัเพื่อจัดเก็บปิโตรเลียม สถานีจดัเก็บ สถานีรับ-จ่ายปิโตรเลียม สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ   

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 



โรงผลิตบรรจภุณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือต่อเน่ืองจากกิจการดงักล่าว เพื่อกิจการของ
บริษัท ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการทัว่ไป 

(52)  ประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและสื่อสารทุก
ประเภท รวมถึงกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองหรือตอ่เน่ืองกนักบักิจการดงักล่าว 

(53)  ประกอบกิจการปิโตรเคมี ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและส่ือสารทุกประเภท 
รวมถึงกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง หรือตอ่เน่ืองกนักบักิจการดงักล่าว 

(54)  สํารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พฒันา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จดัให้ได้มาซึง่วิทยาการและเทคโนโลยี รวมทัง้การ
ดําเนินกิจการทกุชนิดท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และผลิตภณัฑ์พลอยได้อ่ืนๆของปิโตรเคมี รวมทัง้การผลิตและ
การขนส่งผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์พลอยได้อ่ืนๆของปิโตรเคมี 

(55)  ประกอบกิจการเป็นผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลิง ซึง่หมายรวมถึงนํา้มนัปิโตรเลียมดิบ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยการซือ้หรือ
ได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพ่ือจําหน่ายและประกอบกิจการเป็นผู้ ทําการขนส่งนํา้มันเชือ้เพลิง สถานีบริการนํา้มัน
เชือ้เพลิง รวมทัง้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และอะไหล่ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักล่าวนัน้ 

(56)  ประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชือ้เพลิงเพ่ือยานพาหนะใดๆ สถานีบรรจุก๊าซหุงต้ม      
โรงผลิตและโรงซ่อมถังก๊าซหงุต้ม การดแูลรักษายานพาหนะ อาทิ ล้าง อดัฉีด เปลี่ยนถ่ายนํา้มนั เคร่ืองยนต์ เคลือบสี 
ซ่อมแซม ปรับแต่งเคร่ืองยนต์ พ่นนํา้ยากันสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอร่ี อุปกรณ์ประดับและตบแต่ง สําหรับ
ยานพาหนะทกุประเภท 

(57)  ประกอบกิจการค้ายานยนต์ทกุประเภท อาทิ รถยนต์ท่ีใช้นํา้มนั รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้า รวมถึงการ
ออกแบบ ผลิต ประกอบ จําหน่าย ดดัแปลง รถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าและใช้เชือ้เพลิงร่วม 

(58)  ประกอบกิจการเก่ียวกับพลงังานไฟฟ้า นํา้ และไอนํา้ ซึ่งหมายรวมถึงการซือ้ ขาย สํารวจ พฒันา จดัหา รับจ้าง แปร
สภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตัง้ ผลิต จัดให้ได้มาจัดส่ง บํารุงรักษา สะสม สํารอง 
ประมลู รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า ส่งออก และดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า นํา้และไอนํา้ แหล่ง
พลงังานอนัได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาต ุพลงังานปรมาณู หรือเชือ้เพลิงอ่ืนๆ 
รวมถึงแหล่งพลงังานอื่นๆ ท่ีสง่เสริมกิจการท่ีเก่ียวกบักิจการพลงังานไฟฟ้า นํา้ และไอนํา้ 

(59)   ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงันํา้ 
โรงไฟฟ้าพลงัปรมาณ ูและโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ทกุประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 
และส่ิงอนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของโรงไฟฟ้านัน้ๆ  

 (60)  ประกอบกิจการติดตัง้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ซอ่มแซม เปลี่ยน เอาออก และปฏิบตัิการใช้ ซึง่มาตรวดั หรือเคร่ืองชนิดอื่นๆ 
สําหรับวดัปริมาณ หรือคณุภาพของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีท่ีจดัจําหน่าย และสารชนิดอ่ืนๆ เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจําหน่ายปิโตรเลียมหรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม และปิโตรเคมีหรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้
จากปิโตรเคมี รวมทัง้ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า นํา้และไอนํา้ 

(61)  ประกอบกิจการ และ/หรือ สนบัสนนุในธุรกิจพลงังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
ยานพาหนะ (Compressed Natural Gas/ Natural Gas for Vehicle) พลงังานจากแอลกอฮอล์ พลงังานจากพืช 
พลงังานแสงอาทิตย์ สารปรุงแต่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท และเก่ียวเน่ืองกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(62)  ดําเนินการค้นคว้าวิจยั พฒันา และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับกิจการทางด้านพลงังานทกุประเภท รวมทัง้ธุรกิจปิโตรเลียม 
ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ในเชิงอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการดําเนิน
กิจการของบริษัท ในการเพ่ิมพนูความรู้ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทัง้สามารถ
ขาย และ/หรือ ให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป 



(63)  ประกอบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหาร และดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมในลกัษณะต่างๆ ทุกชนิดทุกประเภท และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือต่อเน่ืองกนั บริการเก่ียวกบัวิศวกรรมเก่ียวกบั ปิโตรเลียม สํารวจ ขดุเจาะ เคร่ืองกล ไฟฟ้า ความ
ร้อน การถ่ายเทความร้อน โยธา เคมี ส่ิงแวดล้อม สื่อสาร ช่างเทคนิค นักธรณีวิทยา พนักงานร่าง นักออกแบบ นัก
สํารวจ สถาปนิก นกัก่อสร้าง นกัตกแตง่ 

(64)  ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย บญัชี การเงิน การตลาด การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจใดๆ และปัญหาด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  รวมทัง้ปัญหา     
การผลิต การตลาด และเทคนิคเก่ียวกับอตุสาหกรรมต่างๆ จัดทําการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ การออก
ใบรับรองมาตรฐานทกุด้าน อาทิ คณุสมบติันํา้มนัเชือ้เพลิง (Specifications of fuel and lube) สิ่งแวดล้อม ชีวอนามยั 
ให้บริการงานวิจยั วิเคราะห์ จดัเก็บ รวบรวม จดัทํา จดัพมิพ์ และเผยแพร่ สถิติข้อมลูในทางอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การเงิน การตลาด รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ 

(65)  ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครองครอง หรือมีทรัพย์สิทธิตา่งๆ สร้าง ซือ้ จดัหา ขาย ขายฝาก จําหน่าย รับ ให้ ใช้ เช่า ให้เช่า 
เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ การให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซ่ิง (Leasing) ยืม ให้ยืม จํานํา รับจํานํา จํานอง รับจํานองเพื่อเป็น
หลกัประกันการชําระหนี ้แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก รับขนย้าย ปรับปรุง ก่อให้เกิดภาระติดพนั และ/หรือ 
ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน และ/หรือ จดัการโดยประการอื่นซึง่ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์
จากสินทรัพย์นัน้ ทัง้ในและนอกประเทศ  

(66)  ประกอบกิจการประมลูเพ่ือรับจ้างทําของ ซือ้ ขายสินค้า ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทกบับคุคล คณะบุคคล นิติบคุคล 
สว่นราชการ และองค์การของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(67)  บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้ นในราคาสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าของหุ้ นท่ีกําหนดไว้ได้ แต่ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(68)  ทําการจดัตัง้สํานกังานสาขาหรือแต่งตัง้ตวัแทนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ จดัการให้บริษัทได้รับการจดทะเบียน 
ณ ท่ีใดๆในโลก 

(69)  เสนอขายหลกัทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั) แก่ประชาชนในราคาท่ีตราไว้หรือราคาสงู
กว่าหรือต่ํากว่าราคาท่ีตราไว้ตามกฎหมายบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

(70)  ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดัการทรัพย์สินให้บคุคลอืน่ 
(71)  ประกอบกิจการพาณิชย์อีเลคทรอนิค (Electronic Business) สําหรับธุรกิจทกุชนิดทกุประเภท ให้บริการค้นคว้าข้อมลู

ทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา และให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทัว่ไปในการวางระบบพาณิชย์อีเลค 
ทรอนิค ให้บริการพฒันาระบบพาณิชย์อีเลคทรอนิค วางระบบและจดัทําการบริหาร การจดัจําหน่าย การตลาด ระบบ
การชําระเงิน การขนส่งสินค้าและการซือ้ขายให้กับผู้ ประกอบธุรกิจทั่วไป ประกอบกิจการเป็นผู้ นําเข้า ส่งออก จัด
จําหน่าย สํารวจ วิจยั พฒันา ผลิต จดัหา กลัน่ สกดัแปรสภาพ ผสม บรรจ ุสะสม สํารอง เก็บรักษา ขนส่ง ท่าเรือ คลงั 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า นํา้ 
ไอนํา้รวมถึงกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับหรือต่อเน่ืองกับหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอ่ืนๆ และสินค้าทุก
ชนิดทกุประเภทผ่านระบบพาณิชย์อีเลคทรอนิค 

(72)   ประกอบกิจการจดัเก็บขยะและการบริการกําจดักากสินค้าอตุสาหกรรม และกากขยะติดเชือ้ต่างๆ รวมทัง้ประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าจากขยะ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอ่ืนอนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านัน้  

(73)   ประกอบกิจการโรงงานผลิตนํา้ประปาสําหรับชมุชน หน่วยงานราชการ และอตุสาหกรรมตา่งๆ 
(74)   ประกอบกิจการโรงงานผลิตปุ๋ ยชีวภาพ รวมถึงการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 


