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รายละเอียดวัตถุประสงค์ ของบริษัท
วัตถุประสงค์ เดิม
วัตถุประสงค์ ใหม่
ข้ อ 1. ประกอบกิจการค้ า ผ้ า ผ้ าทอจากใยสังเคราะห์ ด้ าย ด้ ายยางยืด เส้ นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้ นด้ ายยืด เครื่ องนุ่งห่ม เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้ า ถุงน่อง หนัง รองเท้ า กระเป๋ า
เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
ข้ อ 2. ประกอบกิจการค้ า ให้ เช่าอาคารสานักงานโกดังเก็บสินค้ า และ ข้ อ 2 ประกอบกิจการค้ า เช่า ให้ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่าช่วง เช่าซือ้ ให้ เช่าซือ้ ซึ่งอาคาร
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
โรงงาน สานักงาน สถานที่ภายในอาคาร โกดังเก็บสินค้ า และอสังหาริ มทรัพย์ อื่นๆ
ตลอดจนอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เป็ นส านั ก งาน โรงงาน
สถานการค้ า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด
ข้ อ 3. ประกอบกิจการค้ า เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิ เจอร์ ข้ อ 3. ประกอบกิ จการค้ า เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ องแก้ ว
เครื่ องแก้ ว เครื่ องครัว ตู้เย็น เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องฟอกอากาศ พัด เครื่ องครัว ตู้เย็น เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องฟอกอากาศ พัดลม เครื่ องดูดอากาศ หม้ อ
ลม เครื่ องดูดอากาศ หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า เตารี ดไฟฟ้า เครื่ องทาความ หุงข้ าวไฟฟ้า เตารี ดไฟฟ้า เครื่ องทาความร้ อน เครื่ องทาความเย็น เตาอบไมโครเวฟ
ร้ อน เครื่ องทาความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทังอะไหล่
้
อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ของสินค้ า
ไฟฟ้า รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าว
ดังกล่าว
ข้ อ 4. ประกอบกิจการค้ า ข้ าว ข้ าวโพด มันสาปะหลัง มันสาปะหลัง ข้ อ 4 ประกอบกิจการค้ า ข้ าว ข้ าวโพด มันสาปะหลัง มันสาปะหลังอัดเม็ด กาแฟ
อัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม นา้ มัน ปอ เมล็ดกาแฟ กากกาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม นา้ มัน ปอ ฝ้าย นุ่น
ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้ าดังกล่าว ครั่ง เนื ้อสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้ าดังกล่าว ครั่ง เนือ้ สัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยาง
แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่นอันผลิตขึน้ หรื อได้ มาจาก แผ่น หรื อยางชนิดอื่นอันผลิตขึน้ หรื อได้ มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้ นยางพาราของ
ส่วนหนึ่ งส่วนใดของต้ นยางพาราของป่ าสมุนไพร และพื ชผลทาง ป่ าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
เกษตรอื่นทุกชนิด
ข้ อ 5. ประกอบกิ จการค้ า ผัก ผลไม้ หน่ อไม้ พริ กไทย บุหรี่ ยาเส้ น ข้ อ 5 ประกอบกิจการค้ าปลีก ค้ าส่ง ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย บุหรี่ ยาเส้ น เครื่องดื่ม
เครื่ องดื่ ม นา้ ดื่ ม นา้ แร่ นา้ ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ ง นา้ ดื่ม นา้ แร่ นา้ ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ ง อาหารสาเร็ จรูป อาหารทะเล
อาหารสาเร็ จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง เครื่ องปรุ ง บรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง เครื่ องปรุงรสอาหาร นา้ ซอส นา้ ตาล นา้ มันพืช อาหาร
รสอาหาร น ้าซอส น ้าตาล น ้ามันพืช อาหารสัตว์ และเครื่ องบริโภคอื่น สัตว์ ขนมปั ง เบเกอรี่ ขนมอบแห้ งต่างๆ ขนมชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทาจากแป้ ง
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทาจากนม อาหารและเครื่ องดื่มทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปหรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ได้ จากสินค้ าดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท รวมทังประกอบกิ
้
จการ
นาเข้ าเพื่อจาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้ าและผลิตภัณฑ์
ใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
ข้ อ 6. ประกอบกิจการค้ า วัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ ในการ ก่อสร้ าง เครื่ องมือช่างทุกประเภท สี เครื่ องมือทาสี เครื่ องตกแต่ง
อาคาร เครื่ องหลัก เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเคลือบ
เครื่ องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ประปา รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ของสินค้ า
ดังกล่าว
ข้ อ 7. ประกอบกิจการค้ าและให้ เช่า เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือ ข้ อ 7 ประกอบกิจการค้ าและให้ เช่า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง
กล เครื่ องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า เครื่ องสูบนา้ เครื่ อง หุ่นยนต์ ปั ญญาประดิษฐ์ ต่างๆ รวมทังยานพาหนะ
้
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า เครื่ องสูบน ้า
บาบัดน ้าเสีย และเครื่องกาจัดขยะ
เครื่องบาบัดน ้าเสีย และเครื่องกาจัดขยะ
ข้ อ 8. ประกอบกิ จการค้ า ยา ยารั กษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมี ภัณฑ์ ข้ อ 8 ประกอบกิจการค้ า ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชสาอาง เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์
เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทางวิ ทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่ องใช้ ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบารุงพืช
ศัตรูพืช ยาบารุงพืชและสัตว์ทกุ ชนิด
และสัตว์ทกุ ชนิด
ข้ อ 9. ประกอบกิจการค้ า เครื่องสาอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่ องใช้ ข้ อ 9 ประกอบกิ จการค้ า เครื่ องส าอาง อาหารเสริ ม ผลิ ตภัณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
เสริมความงาม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ เสริ มความงาม รวมถึง
ประกอบกิ จการให้ ค าปรึ กษา ให้ บริ การด้ านสุขภาพและความงาม และจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม
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ข้ อ 10. ประกอบกิจการค้ า กระดาษ เครื่ องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์
หนั ง สื อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ ก ารถ่ า ยภาพและ
ภาพยนตร์ เครื่ องค านวณ เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์ การพิมพ์ สิ่งพิ มพ์
หนังสื อพิ มพ์ ตู้เก็ บเอกสาร เครื่ องใช้ ส านักงาน เครื่ องมื อสื่ อสาร
คอมพิวเตอร์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์และอะไหล่ของสินค้ าดังกล่าว
ข้ อ 11. ประกอบกิจการค้ า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น
รวมทังวั
้ ตถุทาเทียมสิ่งดังกล่าว
ข้ อ 12. ประกอบกิ จการค้ า เม็ดพลาสติ ก พลาสติ ก หรื อสิ่งอื่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ทังที
้ ่อยูใ่ นสภาพวัตถุดิบหรือสาเร็จรูป
ข้ อ 13. ประกอบกิ จการค้ า ยางเที ยม สิ่งท าเที ยม วัตถุหรื อสิ นค้ า
ดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
ข้ อ 14. สั่งเข้ ามาจ าหน่ า ยในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ า ยยัง
ต่างประเทศ ซึง่ สินค้ าตามที่กาหนด ไว้ ในวัตถุที่ประสงค์
ข้ อ 15. ประกอบกิจการค้ าโดยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสินค้ า
ตามที่กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์
ข้ อ 16. ทาการประมูลเพื่อขายสินค้ าตามวัตถุที่ประสงค์ให้ แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทังภายในและ
้
ภายนอกประเทศ
ข้ อ 17, ประกอบกิจการจาหน่าย เป็ นตัวแทนจาหน่ายนา้ มันหล่อลื่น
น ้ามันเครื่อง น ้ามันเบรค น ้ามันครัช จารบี
ข้ อ 18. ประกอบกิจการสร้ าง ซ่อมแซม บารุง รักษา ล้ าง อัดฉีด พ่นยา
กั นสนิ ม พ่ นสี เคลื อบสี ปะผุ รถยนต์ เรื อยนต์ เรื อเดิ น ทะเลและ
ยานพาหนะทุกชนิด รวมทัง้ ตรวจสอบ ติดตัง้ แก้ ไขอุปกรณ์ ป้ องกัน
วินาศภัยทุกประเภท
ข้ อ 19. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้ า คนโดยสาร ทางบก ทาง
นา้ ทางอากาศ รวมทัง้ รั บด าเนิ นการนาสินค้ าออกจากท่าเรื อตาม
วิธีการศุลกากร
ข้ อ 20. ประกอบกิจการนาเข้ า ส่งออก เป็ นเจ้ าของ ครอบครอง สร้ าง
ประกอบ เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายด้ วยประการ
อื่นซึ่งเรื อยนต์ เรื อเดินทะเล รถไฟ รถยนต์ รวมทัง้ เครื่ องอะไหล่ และ
อุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าวทุกชนิด
ข้ อ 21. ประกอบกิจการค้ าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์
วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา สารคดี และสื่อที่เป็ นภาพและเสียงทุกชนิด ทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ
ข้ อ 22. ประกอบกิจการธุรกิจด้ านบันเทิงทุกประเภท เช่น จัดคอนเสิร์ต
ละครเวที การแสดงต่างๆ
ข้ อ 23. ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื ้อ หรื อจัดหามาโดยวิธีอื่นใด
ผลิต รับจ้ างผลิต บันทึก จาหน่าย เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ซึง่ งานอันมี
ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์
โดยการท าซ า้ ดัด แปลง เผยแพร่ ต่ อสาธารณชน ให้ เช่ า และให้
ประโยชน์ อนั เกิดจากลิขสิทธิ์ แก่บุคคลอื่นรวมทังอนุ
้ ญาตให้ บุคคลอื่น
์
ใช้ สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิและสิทธิ ในทางทรัพย์สินทางปั ญญา
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ข้ อ 19. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้ า คนโดยสาร ทางบก ทางนา้ ทางอากาศ
ทังภายในประเทศ
้
และระหว่างประเทศ รวมทังรั้ บดาเนินการนาสินค้ าออกจากท่าเรื อ
ตามวิธีการศุลกากร
ข้ อ 20. ประกอบกิจการนาเข้ า ส่งออก เป็ นเจ้ าของ ครอบครอง สร้ าง ประกอบ เช่า ให้
เช่า เช่าซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนหรื อจาหน่ายด้ วยประการอื่นซึ่งเรื อยนต์ เรื อเดินทะเล
รถไฟ รถยนต์ทกุ ประเภท รวมทังเครื
้ ่องอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าวทุกชนิด
-

ข้ อ 22 ประกอบกิ จการธุ รกิ จด้ านบันเทิงทุกประเภท เช่น จัดสร้ างและจัดจ าหน่ าย
ภาพยนตร์ จัดคอนเสิร์ต จัดการแสดงดนตรีทกุ ประเภท ละครเวที และการแสดงต่างๆ
-
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ไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆทังภายในและต่
้
างประเทศ รวมถึงการดาเนินการตาม
กฎหมายเพื่อป้ องกัน ปราบปรามละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ และทรั พย์ สิ นทาง
ปั ญญาและเรี ยกร้ องค่า เสี ยหายอัน เนื่ องมาจากการละเมิ ด สิ ท ธิ์
ดังกล่าว
ข้ อ 24. ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และจาหน่ายทรัพย์สินโดย
ประการอื่น
ข้ อ 25. รับจานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็ นการค ้าประกันหนี ้สินอันเกิด
จากการขายสินค้ าเชื่อของบริษัท
ข้ อ 26. ซื ้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้
และจัดการโดยประการอื่ นซึ่งทรั พย์ สิ นใดๆตลอดจนดอกผลของ
ทรัพย์สินนัน้
ข้ อ 27. เป็ นนายหน้ า ตัวแทน ตัวแทนค้ าต่างในกิจการและธุรกิจทุก
ประเภท เว้ นแต่ในธุรกิ จประกันภัย การหาสมาชิกให้ สมาคม และ
การค้ าหลักทรัพย์
ข้ อ 28. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คล หรือสถาบัน
การเงินอื่น และให้ ก้ ูยืมเงิน หรื อให้ เครดิ ตด้ วยวิ ธีการอื่ น โดยจะมี
หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทังการรั
้ บ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน
หรื อตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น การค ้าประกันการรับซื ้อ หรื อซือ้
ลดตั๋วเงิน และการให้ หลักประกันเกี่ ยวกับเงิ นกู้ยืม เว้ นแต่ในธุ รกิ จ
ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ข้ อ 29. เป็ นผู้ค ้าประกันหรื อดาเนินการหรื อทาสิ่งใดที่เกี่ยวกับ หรื อ
เพื่อให้ ได้ ผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นประการใด หรื อทุกประการหรื อ
ดาเนินหรื อทาสิ่งใดๆที่ เกี่ยวกับ หรื อเพื่อให้ ได้ ผลตามวัตถุ ประสงค์
ข้ างต้ นประการใด หรื อทุกประการ ทาการคา้ ประกัน บุคคลธรรมดา
หรื อนิ ติ บุ ค คล รวมทัง้ บุ ต รและคู่ส มรสของบุ ค คลดังกล่ า ว ตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมื อง ตามประมวลรั ษฎากร และกฎหมาย
แรงงานโดยมิได้ ทาเป็ นการค้ า
ข้ อ 30. ทาการจัดตังส
้ านักงานสาขาหรื อแต่งตังตั
้ วแทน ทังภายในและ
้
ภายนอกประเทศ
ข้ อ 31. เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด เป็ นผู้
ถือหุ้นในบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด
ข้ อ 32. บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิ
ในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรื อบุคคล
ใดๆในราคาที่ตราไว้ หรื อในราคาสูงกว่าหรือต่ากว่าราคาที่ตราไว้ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้ บงั คับขณะนัน้
ข้ อ 33. น าเงิ นทุนของบริ ษั ทไปลงทุน ซื อ้ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อื่นของบริ ษัทใดๆ ซึ่งตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
หรื อกิ จการอื่ น และท าการขาย จ าหน่ า ย หรื อซื อ้ กลับ คื น มาซึ่ ง
หลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านัน้ ยกเว้ น
กิจการค้ าหลักทรัพย์
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ข้ อ 34. ติดต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ท้ องถิ่น และเจ้ าพนักงาน หรื อเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิทธิ กรรมสิ ทธิ์ ใบอนุญาต สิ ทธิ ใน
เครื่ องหมายการค้ า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ สิทธิบตั ร หรื อ สิทธิ
พิ เ ศษ ซึ่ ง จ าเป็ นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้ อ 35 ประกอบกิจการทาการลงทุนซือ้ ที่ดินแปลงใหญ่ และแบ่งแยกออกเป็ นแปลง
เล็กหรื อจัดหาโดยวิธีอื่นใด เช่า เข้ าเป็ นเจ้ าของหรื อเข้ าครอบครองไม่ว่าด้ วยประการ
ใดๆ ซึ่งที่ดิน อาคารสงเคราะห์ อาคารชุด บ้ าน โรงเรี ยน หรื อสิ่งปลูกสร้ างอื่นใด และ
ประกอบธุรกิจประเภท ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ให้ เช่าซื ้อ ที่ดินอาคาร
สงเคราะห์ อาคารชุด บ้ าน โรงเรี ยน หรื อสิ่งปลูกสร้ างเช่นว่านีเ้ ป็ นการค้ าปกติ ไม่ว่า
เพื่ อ อยู่ อ าศั ย เพื่ อ การค้ า หรื อ เพื่ อ การอื่ น ใด (ยกเว้ นกิ จ การที่ เ ป็ นกิ จ การ
เครดิตฟองซิเอร์ )
ข้ อ 36 ประกอบกิจการก่อสร้ าง รับเหมาก่อสร้ างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกั
อาศัย สถานที่ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด
รวมทังรั้ บทางานโยธาทุกประเภทสิ่งก่อสร้ างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจาหน่าย ให้ เช่า ให้
เช่าซือ้ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทาการพาณิชย์ สถานที่ทาการราชการ
โรงงานอุตสาหกรรม
ข้ อ 37 ประกอบกิจการร้ านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง ตลาด โรง
ภาพยนตร์ หรื อโรงมหรสพอื่ น สถานพักตากอากาศ สนามกี ฬา สระว่ า ยน า้
ศูนย์การค้ า รวมทังสถานออกก
้
าลังกาย สถานบริ หารร่างกาย สปา ฟิ ตเนส สถานที่
ดูแลรูปร่างและผิวพรรณครบวงจร ร้ านนวดแผนต่างๆ เช่น นวดแผนไทย
ข้ อ 38 ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื ้อผ้ า
ข้ อ 39 ประกอบกิจการค้ าส่ง และค้ าปลีกสินค้ าอุปโภค บริ โภค สินค้ าเกษตร สินค้ า
อุตสาหกรรมทุกชนิ ด สิ นค้ าหัตถกรรมทุกชนิ ด และด าเนิ นกิ จการการค้ าแบบ
ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ซุปเปอร์ มาร์ เกต ร้ านจาหน่ายและให้ เช่าเทปบันทึก
ภาพยนตร์ และเสียง ร้ านจาหน่ายหนังสือพิมพ์ และวารสาร และธุรกิจบริ การทุกชนิด
ทุกประเภท
ข้ อ 40 ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่ องชั่ง ตวง วัด เครื่ องและอุปกรณ์ ดนตรี แฟกซ์
โมเด็ม อุปกรณ์การสื่อสาร และโทรคมนาคมทุกชนิด รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงของอุปกรณ์ดงั กล่าว เครื่องและอุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
ข้ อ 41 ประกอบกิ จการบริ การรั บเป็ นที่ ปรึ กษา และให้ ค าแนะน าทางวิ ศวกรรม
สถาปั ตยกรรม กฎหมาย บัญชี การเงิน การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การจัดจาหน่าย หรือธุรกิจใดๆ และปั ญหาด้ านการบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม รวมทัง้ ปั ญหาการผลิต การตลาด และเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ จัด
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ การออกแบบ การออกใบรับรอง มาตรฐานทุกด้ าน อาทิ
คุณ สมบัติ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ ตามวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท น ามัน เชื อ้ เพลิ ง
สิ่ งแวดล้ อม อาชี วอนามัย ให้ บริ การงานวิ จัย วิ เคราะห์ จัดเก็ บ รวบรวม จัดท า
จัด พิ มพ์ และเผยแพร่ สถิ ติ ข้ อมูล ในทางอุต สาหกรรม พาณิ ชยกรรม การเงิ น
การตลาด รวมทังวิ
้ เคราะห์และประเมินผลในการดาเนินธุรกิจ
ข้ อ 42 ประกอบกิจการให้ บริการถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทังเอกสาร
้
และ
ประกอบกิจการออกแบบ ให้ บริการด้ านโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ สไลด์ มัลติวิชนั่ ภาพนิ่ง
เทปบันทึกภาพยนตร์ และเสียง การล้ างอัดภาพ การออกแบบ ผลิตวารสาร ส่งพิมพ์
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สื่อสารสนเทศ และสื่อทางด้ านการประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมทังการให้
้
เช่า ให้ เช่าช่วง
สถานที่เพื่อถ่ายรูป บันทึกภาพยนต์และเสียง ดังกล่าวข้ างต้ น
ข้ อ 43 ประกอบธุรกิจบริ การการชาระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ ให้ บริ การเครื อข่ายบัตร
เครดิต ให้ บริการเครือข่าวอีดีซี ให้ บริการสวิชชิ่งในการชาระเงินหลายระบบ ให้ บริหาร
หักบัญชี ให้ บริ การชาระดุล ให้ บริ การรับชาระเงินแทน ให้ บริ การเงินอิเลคทรอนิกส์ที่
ใช้ ซื ้อสินค้ า
ข้ อ 44 ประกอบธุรกิจการเป็ นตัวกลางในการชาระค่าสินค้ า ค่าบริ การ รับชาระเงิน
แทนผู้ประกอบธุรกิจให้ สินเชื่อทางการเงิน กิจการสาธารณูปโภค กิจการให้ เช่าซื อ้
เครื่ องอุปโภคบริ โภค และกิจการในจาพวกและประเภทที่คล้ ายคลึงกัน รวมถึงการ
ให้ บริการเครือข่ายในการชาระเงินด้ วยวิธีการต่างๆ
ข้ อ 45 ประกอบกิ จการค้ า พัฒนา และอนุญาตให้ ใช้ ระบบ แอปพลิ เคชั่น และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบและโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนหรื อใช้ ในการ
ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้ เช่าสินค้ าและบริ การตามที่ กาหนดในวัตถุประสงค์ นี ้
รวมถึงการแปลงหนังสือ นิตยสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ ให้ เป็ นสื่ออิเลคทรอนิกส์
ข้ อ 46 ประกอบกิจการให้ บริ การจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล และแปรข้ อมูลด้ วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ/หรื อด้ วยอุปกรณ์ อิ เลคทรอนิ กส์ อย่างอื่ น รวมทัง้ ท าการ
จาหน่าย ให้ เช่า ให้ บริ การดูแล รักษา ซ่อมแซม และซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม และ
ให้ บริการเป็ นที่ปรึกษาการวางระบบ และการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารและจัดการ
ธุรกิจ
ข้ อ 47 ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จาหน่ายสินค้ า หรือให้ บริการ หรือเป็ นตัวแทน
ในการจาหน่ายสินค้ า และ/หรือ ให้ บริการสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศ
ใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อเครื่ องมือสื่อสารใดๆ รวมถึงทางอินเตอร์ เนต ไลน์ เฟซบุ๊ค
หรือสื่อออนไลน์ใดๆ ที่เป็ นการเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ หรือโซเชี่ยลมีเดีย
ข้ อ 48 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์
โรงานผลิตเซรามิคและเครื่ องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา โรงงานอัดปอ
โรงงานสกัดน ้ามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้ า โรงงานปั่ นด้ าย
โรงงานย้ อมผ้ าและพิ ม พ์ ล วดลายผ้ า โรงงานผลิ ต และหล่ อ ดอกยางรถยนต์
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสาเร็ จรูป
โรงงานสุรา โรงงานแก๊ ส โรงงานบุหรี่ โรงงานนา้ ตาล โรงงานผลิตเครื่ องใช้ พลาสติ ก
โรงงานรี ดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้ าต่าง โรงงานแก้ ว
โรงงานผลิตเครื่ องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตเครื่ องจัก
สาน โรงงานผลิตงานหัตถกรรม
ข้ อ 49 ประกอบกิ จการค้ าปลีกและส่ง เป็ นตัวแทนจาหน่ าย สลากกิ นแบ่งรัฐบาล
สลากพิเศษ สลากการกุศล สลากอื่นๆทุกประเภท รวมถึงสลากสองตัว สลากสามตัว
สลากออนไลน์
ข้ อ 50 ประกอบกิ จการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ศูนย์ สุขภาพ สถาน
ให้ บริ การเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทาการ
ฝึ กสอนและอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
ข้ อ 51 ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการผลิต ซือ้ ขาย จัดหา ติดตัง้ สร้ าง
บารุ งรักษา สะสม สารอง และดาเนินการและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
แหล่งพลังงานอันได้ มาจากธรรมชาติ แหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน

